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Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Regnum vegetabile z siedzibą
przy ulicy Generała Stanisława Maczka 21, 76-032 Mielno.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: info@obniegoszcz.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania
zadań realizowanych w ramach działalności statutowej Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy
z siedzibą 76-032 Mielno, Niegoszcz 25A.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane (przetwarzane) będą w celach statystycznych
związanych z obsługą usług nieodpłatnych w ramach działalności statutowej Fundacji
Regnum vegetabile.
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
6. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
(profilowaniu).
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem skorzystania nieodpłatnej
działalności statutowej prowadzonej przez Fundację Regnum vegetabile w Ogrodzie
Botanicznym w Niegoszczy.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie Fundacji Regnum vegetabile
przez następujące kategorie odbiorców danych: podmioty finansujące, nadzorujące
dofinansowane programy działań edukacyjnych prowadzonych przez Fundację Regnum
vegetabile.
W związku z powyższym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Funadcję Regnum vegetabile moich danych osobowych w/w celach.
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Imię i nazwisko

Oświadczam, za zapoznałem/łam się z
oświadczeniem wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych na
pierwszej stronie listy obecności w związku z
programem Ekologia i ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa przyrodniczego
umowa nr 18/2021/PP z dnia 20-05-2021r.
o realizację zadania publicznego o której
mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
wyrażam zgodę na przekazanie listy do
Gminy Mielno oraz fotografowanie mnie co
potwierdzam podpisem

