
OŚWIADCZENIE DOT. UDOSTĘPNIENIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
Imię……………………………….* Nazwisko ………………………………………………………* 

Nr uprawnień przewodnika górskiego sudeckiego ………………………………………………………………* 

Nr telefonu …………………………………………….* 

Adres e-mail : …………………………………………*  

Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………………………………..* 

Języki obce : .........................................................................................................................................* 

Zamieszkanie na terenie Ziemi Kłodzkiej :               TAK                NIE   ** 

Inne uprawnienia:  

……………………………………………………………………………………………………………………. 

* - dane obowiązkowe  

**- niepotrzebne skreślić 

 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym formularzu w 

zbiorze, którego administratorem jest Park Narodowy Gór Stołowych w Kudowie Zdrój, ul. Słoneczna 31, prowadzonym w celu 

stworzenia i udostępniania bazy Przewodników Górskich Sudeckich pracujących w rejonie Gór Stołowych w tym na udostępnienie 

danych na stronie internetowej www.pngs.com.pl. 

Mają Państwo możliwość kontaktu z Administratorem danych listownie na adres: Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 

57-350 Kudowa Zdrój, adres e-mail: udostepnianie1@pngs.com.pl telefonicznie: +48 74 8654925.  

 2K0ntakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod24@agileo.it 

Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o podstawę prawną o której mowa wart. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych "RODO") wyłączenie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania. Znanymi w momencie zbierania 

odbiorcami danych będą podmioty korzystające ze strony internetowej Parku Narodowego Gór Stołowych. Dane nie będą 

poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Przysługuje Państwu ponadto prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez 

Administratora danych do czasu wycofania uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.  

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udostępnienia przez Park Narodowy Gór Stołowych bazy danych 

Przewodników Górskich Sudeckich zawierających w/w dane osobowe przewodnika. Niewyrażenie zgody i niepodanie danych 

osobowych przez przewodnika skutkować będzie brakiem umieszczenia na liście Przewodników Górskich Sudeckich, publikowanej 

na stronie internetowej Parku Narodowego Gór Stołowych.  

Oświadczam, że zostałem poinformowany o sposobie w jaki przetwarzane będą moje dane osobowe przez Park Narodowy Gór 
Stołowych w Kudowie Zdrój, warunkach wyrażenia zgody oraz o przysługujących mi z tego tytułu prawach.  
 
 
 
 

...................................... 

       {podpis}  
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