ZRYW 2017
Numer zadania w HRP: 14
Data: 06.09.2019

REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO
W RAMACH AKCJI SPRZĄTANIA RZEKI CZARNEJ HAŃCZY
Organizatorem spływu jest Wigierski Park Narodowy.

Data: 24 sierpnia/ 2019

I.
Cel spływu:
 propagowanie walorów przyrodniczych Wigierskiego Parku Narodowego,
 propagowanie przyjaznego dla przyrody i środowiska korzystania z wód,
 promocja spędzania wolnego czasu na łonie natury.
II.
Miejsce i czas spływu:
 Akcja sprzątania odbędzie się 15 sierpnia (niedziela) 2019 na terenie Wigierskiego
Parku Narodowego. Początek spływu o godz. 9.00 w miejscowości Stary Folwark
na plaży przy Muzeum Wigier. Zakończenie spływu na polu namiotowym
,,Bindużka” o godzinie 17.00 w miejscowości Wysoki Most.
III.
Uczestnicy spływu:
 Zapraszamy osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie będące pod opieką osób
prawnych.
IV.




Zgłoszenia:
Udział w spływie można zgłosić indywidualnie w Muzeum Wigier w Starym
Folwarku telefonicznie 87-563-01-52 bądź e-mailem: muzeum.wpn@wigry.org.pl
w terminie do 12 września br.
Liczba miejsc w akcji jest limitowana, o naborze uczestników decyduje kolejność
zgłoszeń.
Uczestnicy akcji na miejsce startu spływu przyjeżdżają we własnym zakresie.

V. Program akcji:






Data

8.30 - 9.00 - zbiórka uczestników na plaży przy Muzeum Wigier w Starym
Folwarku (powitanie, rejestracja uczestników, wydawanie worków na śmieci,
przydzielanie sprzętu, rozpoczęcie akcji),
9.00 - rozpoczęcie spływu,
15.00 - zakończenie spływu na polu namiotowym ,,Bindużka” w Wysokim Moście,
15.00 - 16.00 - ognisko, ciepły posiłek, rozdanie podziękowań, zakończenie
imprezy,
16.00 - 17.00 - transport uczestników na miejsce startu na parking przy Muzeum
Wigier.

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 Auguścikiem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@wigry.org.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu administracyjnym do przeprowadzenia spływu przez
WPN w zakresie: imię i nazwisko, nr tel. kontaktowego, adres e-mail, wizerunek uczestnika. Dane
przetwarzane będą w celu udziału w imprezie 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 spływie 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 konkursie 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 spływie.
13. Osoba, która zgłasza swój udział w spływie podając swoje imię i nazwisko oraz kontakt
telefoniczny, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym wizerunku
na zdjęciach publikowanych przez WPN.
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