Załącznik nr 2 do Decyzji nr 7/2021
Nadleśniczego Nadleśnictwa Złotów (ZOE.0210.7.2021)
z dnia 30.04.2021

Zgłoszenie noclegu w ramach programu „Zanocuj w lesie”
w Nadleśnictwie Złotów

Zgłoszenie jest obowiązkowe dla grup składających się z więcej niż 9 osób lub/i
przebywających w lesie dłużej niż dwa dni. Zgłoszenie należy przesłać na adres
zlotow@pila.lasy.gov.pl najpóźniej na dwa dni robocze przed planowanym pobytem.
1. Imię i nazwisko zgłaszającego:…………………………………………………………
2. Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………
3. Adres e-mail:…………………………………………………………………………………
4. Ilość nocy, daty:………………………………………………………………………………
5. Liczba osób:…………………………………………………………………………………
6. Planowane miejsce biwakowania (numery oddziałów, ew. inne jednoznaczne określenie
miejsca): …………………………………………………………………………………………
7. Oświadczam, że zapoznałem/am* się z regulaminem korzystania z obszarów objętych
programem „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Złotów.

………………………………………..
(data i podpis)

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z poniższa klauzulą informacyjną: dla osób
korzystających z programu „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Złotów.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż:
1) administratorem Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Zlotów, Al. P. J. Lenne 1, 77400 Złotów.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodzlotow@pila.lasy.gov.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, skorzystania z programu „Zanocuj w
lesie” w Nadleśnictwa Złotów - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane osobowe
przechowywane będą przez okres 10 lat.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędny do realizacji celu czyli
skorzystania programu „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwa Złotów, w przypadku niepodania
danych nie będzie możliwa realizacja ww. celów,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

………………………………………..
(data i podpis)

