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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Narodowy Gór Stołowych 

z siedzibą w Kudowie-Zdroju, kod pocztowy 57-350, ul. Słoneczna 31, 

reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych 

osobowych w Parku Narodowym Gór Stołowych, a także przysługujących 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych w Parku Narodowym Gór Stołowych za pomocą adresu email: 

iod@pngs.com.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej 

zgody. 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o wydanie zezwolenia 

na prowadzenie badań naukowych/monitoringu lub ćwiczeń terenowych/obozów 

naukowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1098, 1817, z 2022 r. poz. 84). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Parkiem 

Narodowym Gór Stołowych przetwarzają dane osobowe dla których 

Administratorem jest Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych 

c. osoby upoważnione przez Administratora. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji przez strony wniosku 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie badań naukowych/monitoringu lub ćwiczeń 

terenowych/obozów naukowych z uwzględnieniem przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Parku 

Narodowym Gór Stołowych (instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt 

oraz instrukcja w sprawie organizacji w zakresie działania archiwum zakładowego). 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, 

jednakże niezbędne do realizacji wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie 

badań naukowych/monitoringu lub ćwiczeń terenowych/obozów naukowych. 
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8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do 

żądania dostępu do treści danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych oraz 

prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania 

wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed jego wycofaniem. 

9. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, t.j. Prezesa Urzędu Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

Warszawa w przypadku przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający 

przepisy rozporządzenia ogólnego. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 


