Zgłoszenie do informacji o bazie noclegowej dostępnej na stronie www.magurskipn.pl

Gmina: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa gospodarstwa agroturystycznego: ………………………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Czynne: całorocznie / okresowo (okres: ……………………………………………………………………………………………)

Ilość miejsc: …………………………..................................................................................................................

Parking*: Tak / Nie

Wyżywienie dla gości*: Tak / Nie

Dostęp do kuchni*: Tak / Nie

www: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dodatkowo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

* prosimy o zaznaczenie prawidłowej informacji

Klauzula Informacyjna
1)
2)
3)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej 59, 38-232 Krempna.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@magurskipn.pl
Administrator danych osobowych – Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej przetwarza Pani/Pana dane osobowe na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a.
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Magurskim Parku Narodowym z siedzibą w Krempnej w zakresie
związanym z umieszczeniem ogłoszenia na stronach internetowych Magurskiego Parku Narodowego;
b.
realizacji umów zawartych z Magurskim Parku Narodowym z siedzibą w Krempnej;
c.
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w
zakresie i celu określonym w treści zgody.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, tj.:
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 Magurskim Parku Narodowym z siedzibą w
Krempnej przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Magurski Park Narodowy z siedzibą w
Krempnej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 celów przetwarzania, a
po tym czasie w zakresie i przez okres wymagany przez przepisy obowiązującego prawa.
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a.
prawo dostępu do treści danych, na podstawie Art. 15 RODO;
b.
prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych na podstawie Art. 16 RODO;
c.
prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie Art. 17 RODO;
d.
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie Art. 18 RODO;
e.
prawo do przenoszenia danych, na podstawie Art. 20 RODO;
f.
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie Art. 21 RODO.
8) W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. zgody na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Magurskim Parku Narodowym z siedzibą w Krempnej Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych.
10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez
Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12) Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej oraz nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

