
                                    

REGULAMIN  

 LEŚNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

 

1. Organizatorem konkursu są : Woliński Park Narodowy oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy 

Państwowe” Nadleśnictwo Międzyzdroje. 

2. Termin konkursu: od 17 października do 30 listopada 2022 r., godz. 12.00 

3. Temat prac konkursowych brzmi: ”EKO GRZYB 3D” LUB „EKO DRZEWO 3D” 

4. Miejsce konkursu: Centrum Edukacyjno - Muzealne Wolińskiego Parku Narodowego 

5. Warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym: 

5.1 Konkurs  plastyczny skierowany jest do dzieci z przedszkola oraz ze szkół podstawowych lub  

dzieci i młodzieży z ośrodków OREW oraz warsztatów terapii zajęciowej z województwa 

Zachodniopomorskiego . 

5.2 Prace plastyczne oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: 

➢ kategoria I - dzieci z przedszkola i oddziałów przedszkolnych w tym oddziały „0”, 

➢ kategoria II - dzieci szkół podstawowych – klasy I-III, 

➢ kategoria III - dzieci szkół podstawowych – klasy IV-VI, 

➢ kategoria IV - młodzież VII-VIII klasy szkół podstawowych, 

➢ kategoria V – dzieci i młodzież z ośrodków OREW oraz warsztatów terapii zajęciowej. 

5.3  Przedmiotem konkursu jest samodzielne stworzenie dowolną techniką i z dowolnych materiałów, 

z możliwością wykorzystania materiałów naturalnych np. szyszki, susz (materiały zdobyte we 

własnym zakresie) lub z materiałów pochodzących z recyklingu: 

➢ dla kategorii I i II - pracy plastycznej w formacie A3 z elementami wypukłymi np. 

wydzieranka, wyklejanka prezentującej eko grzyba lub eko drzewo; 

➢ dla kategorii III i V – pracy plastycznej w formacie modelu trójwymiarowego na 

podstawce, o wysokości  pomiędzy 15-30 cm prezentującej eko grzyba 3D lub eko 

drzewo 3D. 

5.4 Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi autorów, wcześniej 

nieopublikowanymi. 

5.5  Termin składania prac: 30 listopada 2022 r. do godz. 12:00; gotowe prace plastyczne należy 

dostarczyć do: 

Dział Edukacji, Dyrekcja Wolińskiego Parku Narodowego, Grodno 1, 72-500 Międzyzdroje  

lub Muzeum Przyrodnicze WPN, ul. Niepodległości 3c, 72-500 Międzyzdroje. 

Dyrekcja WPN czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 -  15.00.  

Muzeum czynne jest od wtorku do soboty w godz. 8.00 - 16.00.  

Przekazanie prac należy uzgodnić telefonicznie 91 386 49 93 lub 91 386 49 87. 

  

Nadleśnictwo Międzyzdroje 



5.6  Każdy uczestnik może złożyć do konkursu tylko jedną pracę. 

5.7 W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie 

zgłoszeń w imieniu osób trzecich. Wykonywanie pracy w zespole 3-5 osób dopuszczalne jest 

wyłącznie w kategorii V.  

5.8  Do każdej pracy należy przypiąć karteczkę lub wykonać opis na odwrocie pracy zawierający 

następujące informacje: 

 1. imię i nazwisko autora pracy, tytuł pracy, 

 2. wiek autora, szkołę i klasę w przypadku uczniów, nazwę przedszkola w przypadku dzieci   

                  młodszych, dane ośrodka  

             3. dane kontaktowe opiekuna lub nauczyciela w tym telefon, e-mail.  

Obowiązkowo wraz z pracą należy złożyć oświadczenia: zał. nr 1 oraz zał. nr 2. 

Dane te będą służyć wyłącznie do kontaktu organizatora w sprawie wyników konkursu. 

5.9 Prace nie podpisane, anonimowe, nie spełniające wymogów z pkt. 5.3, 5.4, dostarczone po 

terminie nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

5.10 Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu autorskie prawo majątkowe 

i osobiste do przekazanej pracy. Prace nie będą zwracane. 

6. Rozstrzygniecie konkursu i nagrody: 

6.1 Za prawidłowy przebieg konkursu i jego rozstrzygnięcie odpowiada komisja konkursowa, w skład 

której wchodzi po 2 przedstawicieli organizatorów konkursu tj. Wolińskiego Parku Narodowego oraz 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Międzyzdroje . 

6.2 Komisja powołana przez organizatorów, spośród przekazanych prac, wyłoni laureatów konkursu. 

6.3 Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej, komisja może również 

przyznać wyróżnienia. 

6.4 Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką – 2 pkt, estetyka pracy, technika – 5 pkt, -   

i oryginalność – 3 pkt, maksymalna ilość punktów 10. 

6.5 Decyzja komisji, dotycząca wyników konkursu i przyznanych nagród jest ostateczna. 

6.6 Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 7 grudnia 2022 r. o godz. 14.00.  

6.7 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez rozesłanie wiadomości email do 

opiekunów/nauczycieli oraz poprzez umieszczenie informacji o wynikach na stronie internetowej 

www.wolinpn.pl oraz miedzyzdroje.szczecin.lasy.gov.pl. 

6.8  Dane osobowe uczestników konkursu (imiona i nazwiska) zostaną opublikowane na stronach 

internetowych organizatorów. 

6.9  Rozdanie nagród nastąpi 12 grudnia 2022 r. o godz. 12.00 w Centrum Edukacyjno – Muzealnym 

Wolińskiego Parku Narodowego.   

W przypadku braku możliwości zorganizowania uroczystego rozdania nagród (związanego                   

z pandemią COVID -19)  nagrody zostaną przekazane do szkoły/przedszkola/ośrodka laureata. 

7. Pozostałe informacje: 

7.1  Prace konkursowe oraz autorskie prawa majątkowe do tych prac z chwilą oddania pracy na 

konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane. Każdy z organizatorów 

uprawniony jest do samodzielnego dysponowania prawami majątkowymi na polach eksploatacji 

wskazanych w niniejszym regulaminie. 

http://www.wolinpn.pl/
http://miedzyzdroje.szczecin.lasy.gov.pl/


7.2  Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w Centrum Edukacyjno – 

Muzealnym, zorganizowanej z okazji  uroczystego rozdania nagród.  

7.3 Organizatorzy uzyskują prawo do prezentowania prac lub ich zdjęć na wystawach, stronach www,  

w materiałach promocyjnych, wydawnictwach edukacyjnych, multimedialnych (udział w konkursie 

uznaje się za równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac konkursowych w ramach 

działalności organizatorów). Autorskie prawa majątkowe do prac przysługują organizatorom bez 

ograniczeń ilościowych, czasowych oraz terytorialnych. Organizatorzy uprawnieni będą do 

wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu twórców, w szczególności w zakresie 

nienaruszalności treści i formy prac konkursowych oraz nadzoru nad korzystaniem z tych prac. 

7.4   Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

7.5   Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. 

7.6 Dane osobowe uczestników konkursu pozyskiwane są wyłącznie w celu organizacji                        

i przeprowadzenia konkursu oraz zawiadomienia o wynikach konkursu i prezentacji prac i poza tymi 

przypadkami nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Podstawą do przetwarzania danych w sposób 

wskazany w niniejszym regulaminie jest oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu 

oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu Konkursu Plastycznego. 

Oświadczenie zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku dziecka stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu Konkursu Plastycznego. Zgoda wyrażona jest w formie pisemnej i składana jest wraz z 

pracą konkursową. Zgodę wyraża i podpisuje uczestnik konkursu, jeżeli ukończył 16 lat, lub 

rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu, który nie ukończył 16 lat. Wyrażenie ww. zgody jest 

warunkiem udziału w konkursie. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest 

niezbędne do udziału w konkursie. Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez 

organizatorów stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Plastycznego oraz klauzula 

zamieszczona jest również w Biuletynie Informacji Publicznej WPN oraz Nadleśnictwa Międzyzdroje. 

7.7     Informacji dotyczących konkursu udzielają:                                                               

➢ Ariel Rydlewicz, tel. 91 328 0057, wew. 339, kom.512 262 428  

e-mail: ariel.rydlewicz@szczecin.lasy.gov.pl 

➢ Elżbieta Waliszewska – Lorent, tel. 91 386 4993, kom. 609 002 329 

email: e.lorent@wolinpn.pl   

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Zał. nr 1 - Oświadczenie zgody na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych. 

Zał. nr 2 - Oświadczenie zgody na przetwarzanie  wizerunku  dziecka. 

Zał. nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych WPN 

Zał. nr 4 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Nadleśnictwa Międzyzdroje 
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Załącznik nr 1  
                        

  
 
…................................................................................ 
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna) 

        

                    OŚWIADCZENIE 
O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM, WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE I PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 
 

 W związku z przystąpieniem do „Leśnego konkursu plastycznego” organizowanego przez Woliński Park Narodowy oraz 

Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Międzyzdroje  ja niżej podpisany/a oświadczam, iż: 

 
1) zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu Plastycznego i akceptuję jego warunki. 
 
2) Na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych -dalej RODO  

 

           wyrażam(y) zgodę                 nie wyrażam(y) zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i uczestnictwo 

mojego dziecka w Konkursie, którego jestem/jesteśmy prawnym opiekunem : 

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

(imię i nazwisko, szkoła, przedszkole) 
 
 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wyżej wymienione dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane w celu 

udziału w konkursie oraz mogą być wykorzystywane także po rozstrzygnięciu konkursu w celach promocyjnych 

organizatorów a także mogą być wykorzystane w celu wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców oraz wręczenia nagród  

i mogą zostać opublikowane na stronie internetowej organizatorów.  

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). 

Oświadczam, że w pełni zrozumiałam/em treść powyższego oświadczenia.  

 
 
 

 
 

……………………………………………………………………                                                   ..................................................................................                                                     
(miejscowość, data)                                                                                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          

 

Nadleśnictwo Międzyzdroje 



 
 

 
 

Załącznik nr 2  
                        

 …............................................................................. 
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna) 

        

                     
                   
                   OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA UTRWALENIE  I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 
 

 

Ja, niżej podpisana/y  …………………………………………………………………………………………, jako rodzic/opiekun prawny, oświadczam, 

iż niniejszym wyrażam zgodę na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystywanie wizerunku 

mojego dziecka ……………………………………………………..……………………………………………….., będącego uczestnikiem „Leśnego 

konkursu plastycznego” organizowanego przez Woliński Park Narodowy oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy 

Państwowe” Nadleśnictwo Międzyzdroje  w celu jego rozpowszechniania i publikowania na potrzeby promocji konkursu,  

w tym na zwielokrotnianie wizerunku mojego dziecka wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami. 

Oświadczam, że w pełni zrozumiałam/em treść powyższego oświadczenia i przyjmuję do wiadomości, że wykorzystanie 

wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie będzie naruszać dóbr osobistych mojego dziecka. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie wycofania zgody na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka 

w każdym dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem). 

 

 
 
 
 
…………………………………, …………………………                                                          ..................................................................................                                                     

(miejscowość, data)                                                                                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nadleśnictwo Międzyzdroje 



 
 
 
 

Załącznik nr 3 
 

                      
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

 
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej RODO), 
informujemy,  że: 
 
1.  Administratorami danych osobowych są organizatorzy konkursu: 

a) Nadleśnictwo Międzyzdroje z siedzibą ul. Niepodległości 35, 72-500 Międzyzdroje. 
b) Woliński Park Narodowy z siedzibą w Międzyzdrojach i adresem: Grodno 1, 72-500 Międzyzdroje. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Wolińskim Parku Narodowym z siedzibą w Międzyzdrojach: IOD- Pan 
Ireneusz Domagała, adres e-mail: iod@wolinpn.pl lub adres korespondencyjny:  Woliński Park Narodowy z siedzibą  
w Międzyzdrojach, Grodno 1, 72-500 Międzyzdroje z dopiskiem „ Inspektor Ochrony Danych”. 

       Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych  oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. 

3.   Dane osobowe w zakresie: IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON, E-MAIL , SZKOŁA, WIZERUNEK DZIECKA przetwarzane będą przez 
Administratora w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO w związku z udzieloną zgodą na 
udział w konkursie i  przetwarzanie danych osobowych oraz utrwalenie i wykorzystanie wizerunku dziecka a także  
w celach promocyjnych, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców oraz wręczenia nagród na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO.  

4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do ww. celów, tj. w  związku  
z  udziałem w konkursie dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwóch lat licząc od początku roku następującego 
po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, natomiast dane w postaci WIZERUNKU 
dziecka przetwarzane będą przez okres pięciu lat licząc od początku roku następującego po roku,  
w którym została wyrażona zgoda w celu dalszej działalności promocyjnej organizatorów lub do czasu wycofania zgody 
na przetwarzanie danych w tych celach.  

5.  Odbiorcą danych osobowych uczestników konkursu mogą być upoważnieni pracownicy administratorów oraz wyłącznie 
instytucje upoważnione z mocy prawa a także  podmioty współpracujące z administratorami na podstawie odpowiednio 
zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, np. podmioty świadczące usługi informatyczne. 

6.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.  W przypadku niepodania danych udział 
w konkursie nie będzie możliwy. 

7.  Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym danych osobowych swojego dziecka oraz 
prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa. W stosunku do 
danych osobowych, na przetwarzanie których została udzielna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w 
każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. W celu realizacji wymienionych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem 
lub Inspektorem Ochrony danych Osobowych na adresy wskazane powyżej w pkt.1 lub 2 niniejszej klauzuli.  

8.  Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 
adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie 
Państwa danych przez administratora narusza przepisy RODO. 

9.  Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym nie będą 
podlegały profilowaniu. 
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                                                                                                                                                                                                      Załącznik nr 4 

                                                                                                   

KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

NADLEŚNICTWA MIĘDZYZDROJE 
 
 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej RODO), 
informujemy,  że: 
1.Inspektorem Ochrony Danych jest Karolina Kaczmarek ,dane do kontaktu: adres e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl , nr 
tel.:  914328712. Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Grzegorz Makowski, dane kontaktowe: adres e-mail: 
rodo@szczecin.lasy.gov.pl , nr tel.: 692 471 113 
 2.Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyzdroje, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania Państwa prywatności oraz 
dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizowanymi 
przez siebie zadaniami.  
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami, w 
szczególności z Rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 
2)  nazywanego dalej RODO. 
Administrator danych osobowych 
3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Nadleśnictwo Międzyzdroje jest Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Międzyzdroje  z siedzibą w Międzyzdrojach przy ul. Niepodległości 35, 72-500 Międzyzdroje, tel.: +48 91 32 80 057 , fax: +48 
32 80 057, adres e-mail: miedzyzdroje@szczecin.lasy.gov.pl (dalej jako: Administrator). 
Inspektor Danych Osobowych 
4.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych panią Karolinę Kaczmarek; w sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem 
rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie +48 91 432 87 12  
Cel w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe i podstawa prawna takiego przetwarzania 
5.Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów regulujących działalność 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, przede wszystkim ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, 
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; ogólną podstawą prawną takiego 
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; realizacji zadań w interesie publicznym, w szczególności polegających na 
udzielaniu informacji publicznej ( w rozumieniu ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) oraz 
informacji o  środowisku(w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko); ogólną podstawą 
prawna takiego przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. e RODO; podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji 
zawartej umowy; podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z uchyleniem się od jej 
zawarcia oraz  dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z praw 
i obowiązków Administratora; ogólną podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora, w tym utrzymania infrastruktury, statystyki i 
raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);działalności edukacyjnej i promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f , art. 6 ust. 1 
lit. a RODO);w innych celach realizowanych w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
6.W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody(art. 6 ust. lit. a RODO) osobie, która 
udzieliła zgody przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem; by cofnąć zgodę należy skontaktować się z 
Administratorem za pośrednictwem podanych wyżej danych kontaktowych.  
7. Odbiorcami danych osobowych, mogą być organy publiczne oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę 
powierzenia w zakresie archiwizacji, usług serwisowych i innych działań niezbędnych w celu realizacji zadań własnych. 
 
 

 

Nadleśnictwo Międzyzdroje 

mailto:rodo@szczecin.lasy.gov.pl
mailto:rodo@szczecin.lasy.gov.pl
mailto:rodo@szczecin.lasy.gov.pl


Okres przechowywania danych 
8. Dane osobowe są przechowywane: 
w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z 
przepisów szczególnych. 
przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a następnie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia 
ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z zawartą umową; 
w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio 
wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu;  
Prawa osób, których dane przetwarzamy 
9.W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od 
Administratora dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 
RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO). 
Powyższe prawa mogą ulegać ograniczeniu na podstawie przepisów krajowych lub Unii Europejskiej.  
10. Podanie danych osobowych jest: 
obowiązkowe w przypadkach, gdy przepis prawa tak stanowi; 
dobrowolne, jeżeli dotyczy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
dobrowolne, jeżeli jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa; 
niepodanie tych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega 
Administrator; 
11. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 
będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.   
 


