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PIR.042.1.2020 

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”. Operacja 
współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. 

Celem operacji jest zabezpieczenie obszarów LSR objętych formami ochrony przyrody przed degradacją przez 
nieukierunkowany ruch turystyczny w dolinie Rospudy i poprawa jakości infrastruktury turystycznej tego obszaru poprzez 

odnowienie części szlaków turystycznych oraz wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego doliny Rospudy 
do popularyzacji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. 

 
Zgłoszenie udziału w evencie turystycznym „Piknik nad Rospudą” w dniu 29 sierpnia 2021 r. (niedziela) 

 

*1) w przypadku osób niepełnoletnich – do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę rodziców/opiekunów; udział 
wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów 

*2) wpisać TAK lub NIE  
 

Udział bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo mają partnerzy projektu oraz uczestnicy akcji 
sprzątania doliny Rospudy w ramach niniejszej operacji. 

Termin zgłoszenia: do 25 sierpnia 2021 r. 

 
Zgłoszenia (na podpisanych kartach) prosimy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Suwałkach, e-mail: 

beata.bordzio@powiat.suwalski.pl ew. fax +87 5659278. 
 

 

……..………………………………………..………..…………………… 
(data i czytelny podpis UCZESTNIKA) 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku w związku z promocją tego wydarzenia przez organizatorów.  

 

 

……..………………………………………..………..………………… 
(data i czytelny podpis UCZESTNIKA) 

Partnerzy operacji:  
 

 

  

 

 

 

Imię i Nazwisko *1): 

 

 

Dane kontaktowe: 
 

e-mail: 

telefon: 

PESEL (do ubezpieczenia):   

 

Udział w grupie I (spływ kajakowy) *2): 

 

 

Udział w grupie II (wycieczka rowerowa) *2): Potrzebuję roweru *2): 

Mam swój rower *2): 

Udział w grupie III (wycieczka piesza) *2): 

 

 

Udział w zajęciach/animacji dla dzieci *2):  

Dojazd busem z Suwałk *2):  

Dojazd indywidualny *2):  

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. 

 

 

 

 

 


