
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA w WILCZEJ NOCY 2019KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA w WILCZEJ NOCY 2019
Miejsce, data i organizator wydarzenia: BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Park Pałacowy 11, 17-230 BIAŁOWIEŻA, tel. 85 681 23 60

Imię i Nazwisko

Adres do korespondencji:

E-MAIL:

TELEFON KONTAKTOWY:

INNI CZŁONKOWIE RODZINY:

Imię i Nazwisko oraz  STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA

Imię i Nazwisko oraz  STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA

Dnia 16.02.2019 r. w godzinach: 10:45-13:00 prowadzone będą warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. 
Prosimy o zaznaczenie : ZGŁASZAM MOJE DZIECKO/DZIECI              TAK / NIE          niewłaściwe skreślić 

Jeśli TAK, prosimy o podanie imienia oraz wieku dziecka/dzieci ……………………………………………………………………………………………

Warunki uczestnictwa: 
1. Oryginał Karty Zgłoszenia z własnoręcznym podpisem trzeba złożyć przy rejestracji w dniu 16.02.2019.
2. BPN nie zapewnia ubezpieczenia od NNW, ubezpieczenie to uczestnicy wykupują we własnym zakresie.
3. Uczestnicy powinni mieć ze sobą (dla własnego zdrowia i bezpieczeństwa) strój odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych w 

terenie. 
4. Przejazdy podczas trwania wydarzenia odbywają się we własnym zakresie, BPN nie zapewnia transportu uczestników.
5. Sugerujemy zabrać w teren gorący napój w termosie. Prowiant we własnym zakresie (w tym na ognisko).

Ja niżej podpisana/y udzielam zgody BIAŁOWIESKIEMU PARKOWI NARODOWEMU na:
1) nieodpłatne prawo wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem (i wizerunkiem dzieci – jeśli zgłoszenie dotyczyło dzieci przez

Rodzica czy Opiekuna) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.  Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę  i powielanie
wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami, a w szczególności:
publiczne wykorzystanie zdjęć, utrwalenie i zwielokrotniony druk, wykorzystywanie w celach promocyjnych, edukacyjnych,  wyłącznie w celu
zgodnym z prowadzoną przez Białowieski Park Narodowy działalnością.

2) Oświadczam,  że  jestem zdolna/y  pod  względem  fizycznym  i  psychicznym  do  wzięcia  udziału  w  wydarzeniu,  o  którym  mowa  powyżej,  
nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do mojego uczestnictwa w wydarzeniu oraz, że uczestniczę w wydarzeniu wyłącznie na własną
odpowiedzialność.

3) Zrzekam się prawa do dochodzenia względem Organizatora jakichkolwiek roszczeń z tytułu możliwych szkód na osobie lub mieniu powstałych
podczas i w związku z moim uczestnictwem w wydarzeniu.

4) Znana  jest  mi  treść  Warunków  Uczestnictwa  w wydarzeniu  „Wilcza  Noc  w  BPN”.  Rozumiem i  zgadzam się  z  ich  postanowieniami  oraz
zobowiązuję się do ich przestrzegania.

5) Oświadczam, że jestem pełnoletnia/i oraz nieograniczona/y w zdolności do czynności prawnych oraz że zapoznałem się z powyższą treścią
i w pełni ją rozumiem. 

6) Jestem świadomy/a, że udzielenie zgody na ww. warunki dotyczy też dzieci zgłoszonych do uczestnictwa w wydarzeniu. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE
L119/1) informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białowieski Park Narodowy przy Parku Pałacowym 11, 17-230 Białowieża.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz

korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@bpn.com.pl.
3. Pani/Pana  dane  osobowe będą  przetwarzane  w celu  uczestnictwa w wydarzeniu  „Wilcza  noc w BPN” w zakresie:  imienia,  nazwiska,  adresu  do korespondencji,  telefonu

kontaktowego, adresu e-mail, wizerunku organizowanego przez administratora, w oparciu o wyrażoną zgodę zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) RODO,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wymienionego celu w punkcie 3 lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie

danych w tym celu.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby współpracujące z Administratorem, tj. np. przewodnicy.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia

danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych wskazany

powyżej w pkt.2. 
8. Na działania Administratora przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w wydarzeniu „Wilcza Noc w BPN”. 
10. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

W  związku  z  wyżej  wymienionymi  informacjami:  Oświadczam,  iż  wyrażam  zgodę na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celu  udziału  w  wydarzeniu
organizowanym  przez administratora danych tj. Białowieski Park Narodowy.

Czytelny podpis osoby / Czytelny podpis osób pełnoletnich w rodzinie

…….…………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………
Miejsce, data Podpis osoby

…….…………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………
Miejsce, data Podpis osoby

                                                                             


