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ZAPROSZENIE  

 

Powiat Suwalski (beneficjent) oraz partnerzy projektu/operacji pn. „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane 

szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” zapraszają na event turystyczny „Piknik nad Rospudą”, który odbędzie się  

29 sierpnia 2021 (niedziela). 

Planowany program*1: 

10:10 Zbiórka grupy z Suwałk (bus do 20 os.): parking przy Starostwie Powiatowym w Suwałkach, ul. Świerkowa 60 

10:20 Wyjazd busem z Suwałk (przejazd z opiekunem) 
 

11:00 Raczki (parking przy Urzędzie Gminy): spotkanie wszystkich uczestników pikniku – sprawdzenie obecności  

i rozdział grup (rowerowa, kajakowa, piesza), rozdanie identyfikatorów 

11:15 – 15:30 Grupa I: spływ kajakowy na trasie Małe Raczki – Uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą, po spływie 

dowóz uczestników na miejsce pikniku*2 

11:15 – 15:00/15:30 Grupa II: wycieczka rowerowa z przewodnikiem turystycznym na trasie: Małe Raczki – Raczki – 

Dowspuda – Jaśki – Uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą – ew. Młynisko - miejsce pikniku*2 

11:30 – 13:30 Grupa III: wycieczka piesza z przewodnikiem turystycznym z miejsca pikniku*2 do Uroczyska Święte 

Miejsce nad Rospudą i powrót na miejsce pikniku*2 

12:00 – 14:00 Sprzątamy szlaki turystyczne doliny Rospudy (akcja indywidualna dla zainteresowanych) 

15:00 - 17:00 Animacje dla dzieci (2 grupy po 1 godz. 15:00 – 16:00 i 16:00 – 17:00) oraz prezentacja filmów 

przyrodniczo-kulturowych 

16:00 – 18:30/18:45 Ognisko integracyjne w miejscu pikniku*2: poczęstunek turystyczny (bigos, kiełbaski, zupa, 

deser); gawęda nt. dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego regionu i obszaru LGR „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie”, mały konkurs z nagrodami 

18:30/19:00 Zakończenie pikniku i wyjazd busem (do Suwałk p. Raczki) 
 

*1 program może uleć modyfikacji – prosimy śledzić informacje na stronach internetowych i profilach FB partnerów projektu  

*2 miejsce pikniku: Kurianki Pierwsze 23A (Zacisze Pod Sosnami), gm. Raczki, powiat suwalski; na miejscu pikniku jest możliwość 

parkingu indywidualnych aut. 

Wydarzenie odbędzie się w reżimie sanitarnym (uczestnicy są zobowiązani do posiadania maseczek, zachowania 

dystansu, dezynfekcji rąk). W trakcie wycieczek organizatorzy nie zapewniają napojów i posiłków. 

 

Udział bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo mają partnerzy projektu oraz uczestnicy akcji 

sprzątania doliny Rospudy w ramach niniejszej operacji. Prosimy o zgłoszenie udziału do 25.08.2021 (włącznie) do: 
Starostwa Powiatowego w Suwałkach na maila: beata.bordzio@powiat.suwalski.pl (tel. 87 5659272) ew. sot@suwalszczyzna.eu, z 

adnotacją w karcie zgłoszenia czy wybierają Państwo: 

a/ dojazd busem (dla pierwszych 20.zgłoszonych), czy własnym środkiem transportu, 

b/ udział, w której z w/w grup rekreacji (grupy I-III; brak wyboru grupy spowoduje automatyczne zakwalifikowanie do grupy III), 

c/ potrzebę animacji dla dzieci.  

W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko oraz numer pesel (do ubezpieczenia). Przesłanie nam zgłoszenia uczestnictwa jest 

jednoznaczne z akceptacją zasad przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w związku z niniejszą imprezą oraz 

udostępnienia wizerunku w celach dokumentacji i promocji wydarzenia. Udział osób niepełnoletnich pod opieką rodziców  lub 

opiekunów. 

 
Piknik jest przedsięwzięciem realizowanym w ramach partnerskiego projektu/operacji pn. „Ochrona cennych obszarów LSR 

poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy”. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.  

Partnerzy operacji:  

 

  

 

 

 

Nadleśnictwo Szczebra 

mailto:beata.bordzio@powiat.suwalski.pl
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Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach  

w związku z organizacją eventu turystycznego „Piknik nad Rospudą” w dniu 29 sierpnia 2021 r. 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej RODO − informuję, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Suwalski z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, e-mail: 

sekretariat@powiat.suwalski.pl, tel.: 87 565 92 03, fax: 87 566 47 18.  

2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach można 

kontaktować się z Inspektorem ochrony danych – e-mail: iod@powiat.suwalski.pl lub pisemnie na adres siedziby Starostwa Powiatowego w 

Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tzn. przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 578 z późn. zm.) w celu realizacji 

zadania publicznego – promocji powiatu.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście, tzn. przez okres 25 lat będą przetwarzane w Starostwie Powiatowym w 

Suwałkach, a po upływie tego okresu będą niezwłocznie przekazane do właściwego archiwum państwowego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania i wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane, tzn. zgłoszenia uczestnictwa w „Pikniku nad Rospudą” 

w dniu 29 sierpnia 2021 r., a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia (brak rejestracji zgłoszenia 

udziału w tym wydarzeniu).  

10. Decyzje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.  

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody na publikację wizerunku:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Suwalski, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, e-mail: 

sekretariat@powiat.suwalski.pl, tel.: 87 565 92 03, fax: 87 566 47 18.  

2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach można 

kontaktować się z inspektorem ochrony danych – e-mail: iod@powiat.suwalski.pl lub pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Suwałkach, 

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tzn. na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celu organizacji, promocji i dokumentacji imprez turystyczno-promocyjnych Powiatu Suwalskiego.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o 

materiały archiwalne, przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, jednakże wycofanie 

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

6. Posiada Pani/Pan również prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz prawo usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak też prawo do przenoszenia danych osobowych.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  

9. Decyzje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

 

 

 


