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Regulamin zajęć Zimowa Akademia Przyrody 2020 (ZAP 2020) 

1. Organizatorem ZAP 2020 jest Wigierski Park Narodowy. 

2. Miejsce i czas Zimowej Akademii Przyrody 2020: 

 Zajęcia będą odbywać się w dniach 21-24 stycznia 2020 r., w siedzibie Wigierskiego 
Parku Narodowego w Krzywem; Krzywe 82, 16-402 Suwałki 

 Zgłoszenia uczestników do dnia 20.01.2020 pod nr telefonów 87 563 25 68 oraz 
87 563 25 40  

 Godziny trwania zajęć 10.00-14.00. 

3. Uczestnicy zajęć:  

 Zajęcia skierowane są do mieszkańców terenu Wigierskiego Parku Narodowego oraz 
jego otuliny- dzieci i młodzieży w wieku 7-9 lat i 10-14 lat oraz ich opiekunów. Dzieci 
do 8 roku życia muszą być z dorosłym opiekunem. 

4. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

5. Uczestnicy muszą mieć ze sobą kubeczki na ciepły napój, buty na zmianę i ubrania 

    dostosowane do warunków panujących w terenie w danym dniu. 

6. Część zajęć będzie przebiegać w terenie. 

7. Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się  z regulaminem i podpisanie oświadczenia 

    znajdującego się na plakacie. 

8. Przebieg zajęć zgodnie z tematami zawartymi w ogłoszeniu.  

 

Klauzula informacyjna:  

 
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wigierski Park Narodowy z siedzibą  
w Krzywe 82, 16-402 Suwałki, reprezentowany przez Dyrektora Parku. 

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 
– Panem Dariuszem Auguścik można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@wigry.org.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu administracyjnym do przeprowadzenia zajęć przez 
WPN w zakresie: imię i nazwisko, wizerunek uczestnika - przetwarzane będą w celu udziału  
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w zajęciach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z 
art. 6 ust 1 lit. 

 a)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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,str. 1 z późn. zm.).  

4. Odbiorcą danych osobowych osób uczestniczących w zajęciach mogą być: upoważnieni 
pracownicy/współpracownicy Administratora, podmioty świadczące dla Administratora usługi 
IT oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. W stosunku do danych osobowych osób uczestniczących w zajęciach  nie będą 
podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

7. 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. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy Inspektora Ochrony 
Danych wskazany powyżej w punkcie 2. 

11. Na działania Administratora przysługuje Państwu 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. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału  
w zajęciach. 

13. Osoba, która zgłasza swój udział w zajęciach podając swoje imię i nazwisko oraz nazwę 
miejscowości wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym wizerunku na 
zdjęciach publikowanych przez WPN z tej imprezy.  

 


