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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOW YCH 
konkurs „Le śne pejza że” 

Nadleśnictwo Kliniska 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych (dalej jako Dane Osobowe) jest Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą: Pucko 1;                   
72-123 Kliniska Wielkie. 

 

z Administratorem można się kontaktować:  

- pisemnie, na adres: Nadleśnictwo Kliniska Pucko 1; 72-123 Kliniska Wielkie  

- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl 

 

II. Cele i podstawy przetwarzania 

Nadleśnictwo Kliniska jako administrator Danych Osobowych będzie je przetwarzać: 

na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu: 

-zgłoszenia udziału Pani/Pana w organizowanym przez Nadleśnictwo Kliniska oraz Nadleśnictwo Gryfino konkursie: 
„Leśne pejzaże”, uczestnictwa Pani/Pana w tym konkursie oraz zorganizowania jego przebiegu przez Nadleśnictwo 
Kliniska, 

-publikacji imienia i nazwiska Pani/Pana w konkursie oraz wyłonionych w jego wyniku zwycięzców jak również 
przekazania ich do wiadomości Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska w Szczecinie z siedzibą                         
przy ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin oraz Nadleśnictwo Gryfino z siedzibą przy ul. 1-go Maja 4, 74-100 Gryfino 

- archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody  na przetwarzanie Danych Osobowych ale 
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody 
przed jej wycofaniem. 

 

III. Okres przechowywania danych  

Dane Osobowe uzyskane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane przez okres niezbędny dla dopełnienia 
wszelkich czynności związanych z organizacją i przebiegiem konkursu „Leśne pejzaże”, w tym do wykonania umowy 
na mocy, której Nadleśnictwo Kliniska otrzymało od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie dotację na organizację wskazanego konkursu oraz danych uczestników konkursu – imię, 
nazwisko, wizerunek, zajęte miejsce na stronach internetowych Nadleśnictwa Kliniska na okres niezbędny dla 
organizacji konkursu, jego przeprowadzenia, realizacji i obowiązków wynikających z umowy dotacji z WFOŚiGW                  
w Szczecinie oraz przekazania ich do prasy, a po zrealizowaniu wskazanego celu pierwotnego, dla którego zostały 
zebrane przez dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi Nadleśnictwo Kliniska przepisami 
archiwalnymi oraz okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Nadleśnictwa Kliniska, na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń 
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jak również przez okres oraz w zakresie 
wymaganymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego 
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IV. Odbiorcy danych 

Dane Osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: 
- osobom upoważnionym przez Nadleśnictwo Kliniska – pracownikom Nadleśnictwa Kliniska, którzy muszą mieć 
dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; 

- podmiotom przetwarzającym którym Nadleśnictwo Kliniska zleci czynności przetwarzania danych np. firmy 
prawnicze, ubezpieczyciele, 

- podmiotom zaangażowanym w organizację i finansowanie konkursu „Leśne pejzaże”, w tym: Wojewódzki 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (ul. Ludwika Solskiego 3, 71-323 Szczecin), 
Nadleśnictwo Gryfino z siedzibą przy ul. 1-go Maja 4, 74-100 Gryfino 

- prasie w zakresie imion i nazwisk członków trzech najlepszych zespołów rodzinnych wyłonionych w wyniku 
konkursu 

- innym odbiorcom danych jeżeli okaże się to konieczne, w szczególności na podstawie przepisów prawa lub                     
w związku z roszczeniami kierowanymi wobec Nadleśnictwa Kliniska np. policji, sądom.  

 

V. Prawa osób, których dane dotycz ą: 

Zgodnie z RODO na warunkach wskazanych w jego przepisach, przysługuje Tobie: 

1) prawo dostępu do Danych Osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) Danych Osobowych; 

3) prawo do usunięcia Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych; 

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych; 

5) prawo do przenoszenia Danych Osobowych; 

6) prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Danych Osobowych do organu nadzorczego - Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

 

VI. Informacja o wymogu/dobrowolno ści podania danych 

Podanie Danych Osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne dla możliwości uczestnictwa w konkursie: 
„Leśne pejzaże”.  

 

VII. Dane Osobowe nie b ędą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie b ędą profilowane 

 

VIII. Dane Osobowe nie b ędą przekazywane do pa ństwa trzeciego lub organizacji mi ędzynarodowej  

 
 
 
 
 
     ……………………………………………………………………………………… 


