REGULAMIN DLA WOLONTARIUSZY PROJEKTU „CZYSTE TATRY”,
W DNIU 22 SIERPNIA 2020 ROKU
§ 1.
Misja Wolontariatu Projektu „Czyste Tatry”
Misją jest zmiana mentalności Polaków, sprawienie, by nie było w nas akceptacji dla wyrzucania śmieci gdziekolwiek.
Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie poprzez projekt „Czyste Tatry” zamierza stworzyć wizerunek Polaka
- świadomego obywatela i wzoru czystości dla Europejczyków, oraz przyczynić się do ochrony cennego i unikatowego obszaru
Tatr i ich przyrody. Poprzez wolontariat promujemy także następujące wartości: troska o dobro wspólne, rozwój społeczeństwa
obywatelskiego, tolerancja oraz zdrowy, aktywny styl życia. Wolontariat daje możliwość własnego rozwoju poprzez kontakt
z przyrodą oraz zdobywanie wiedzy i doświadczenia.
§ 2.
Podstawa prawna
Projekt „Czyste Tatry” jest organizowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z późn. zm.). Natomiast zadania wykonywane przez wolontariuszy są
zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 t.j. z późn. zm.).
§ 3.
Definicje
1.
Organizatorem projektu „Czyste Tatry” jest Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie (dalej również jako
„Organizator Projektu”).
2.
Wolontariusz to osoba, która świadomie, dobrowolnie i nieodpłatnie wykonuje świadczenia na rzecz Stowarzyszenia
„Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie, w ramach projektu „Czyste Tatry” (dalej jako „Wolontariusz”).
3.
W projekcie „Czyste Tatry” mogą wziąć udział:
a. osoby pełnoletnie po przedłożeniu wypełnionego załącznika numer 1 do niniejszego regulaminu - zgłoszenie na
zadanie;
b. osoby niepełnoletnie po przedłożeniu wypełnionego załącznika numer 2 do niniejszego regulaminu - zgłoszenie na
zadanie (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego).
4.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o świadczeniach, należy przez to rozumieć dobrowolny udział w projekcie
„Czyste Tatry” polegający na sprzątaniu szlaków tatrzańskich, organizowany przez Stowarzyszenie „Czysta Polska”
z siedzibą w Krakowie, we współpracy m.in. z Tatrzańskim Parkiem Narodowym (dalej jako „TPN”).
§ 4.
Obowiązki Wolontariusza
Wolontariusz jest zobowiązany do:
1)
sumiennego wykonywania powierzonych mu zadań,
2)
nie angażowania do wykonywania powierzonych mu zadań osób trzecich,
3)
zachowania zasad kultury osobistej, oraz poprawnego zachowania wobec przedstawicieli Organizatora Projektu, innych
Wolontariuszy i osób odwiedzających TPN,
4)
używania zgodnie z przeznaczeniem oraz poszanowaniem przydzielonego mu sprzętu,
5)
komunikacji z przedstawicielem Organizatora Projektu, przewodnikiem nadzorującym pracę i/lub koordynatorem oraz
informowania ich o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w czasie wykonywania świadczeń.
§ 5.
Świadczenia Stowarzyszenia „Czysta Polska” dla Wolontariuszy
Stowarzyszenie „Czysta Polska” zapewnia Wolontariuszom:
1)
informację o zasadach zwiedzania TPN oraz bezpieczeństwie w Tatrach,
2)
informację o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach,
3)
odzież służbową zapewniającą identyfikację wizualną,
4)
osprzęt niezbędny do poprawnego wykonywania zadań (worki na śmieci, rękawiczki),
5)
bezpłatne wejście na teren TPN w dniu finału projektu „Czyste Tatry”,
6)
pisemną opinię o wykonanych świadczeniach wydawaną na prośbę Wolontariusza.
§ 6.
Warunki rozpoczęcia Wolontariatu
1.
Warunkami wykonywania świadczeń w ramach Wolontariatu są:
a. rejestracja w bazie Wolontariuszy, dostępnej na stronie internetowej www.czystapolska.org.pl; lub
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b. złożenie przez Wolontariusza w dniu finału projektu „Czyste Tatry” tj. 22 sierpnia 2020 roku, w godzinach od 7:00
do 15:00, w jednym z siedmiu punktów mobilnych zlokalizowanych przy głównych wejściach na najbardziej
oblężone szlaki, czyli: Dolina Chochołowska, Dolina Kościeliska, Dolina Małej Łąki, Dolina Strążyska, Kuźnice,
Punkt Informacji Turystycznej (PIT) pod Gubałówką, Morskie Oko (dalej jako „Punkty Mobilne”), wypełnionego
załącznika numer 1 - zgłoszenie na zadanie lub załącznika numer 2 - zgłoszenie na zadanie (oświadczenie
rodzica/opiekuna prawnego) do niniejszego regulaminu.
W dniu finału projektu „Czyste Tatry” tj. 22 sierpnia 2020 roku może wziąć udział maksymalnie 2500 Wolontariuszy
(decyduje kolejność zgłoszeń). Organizator Projektu zastrzega, że rejestracji w bazie Wolontariuszy, dostępnej na stronie
internetowej www.czystapolska.org.pl może dokonać maksymalnie 1000 Wolontariuszy (decyduje kolejność zgłoszeń),
natomiast pozostałe 1500 Wolontariuszy może zarejestrować się w dniu finału projektu „Czyste Tatry” tj. 22 sierpnia
2020 roku w Punktach Mobilnych (decyduje kolejność zgłoszeń).
Wolontariusze, którzy zarejestrują się w bazie Wolontariuszy, dostępnej na stronie internetowej www.czystapolska.org.pl
zobowiązani są w dniu finału projektu „Czyste Tatry” tj. 22 sierpnia 2020 roku w godzinach od 7:00 do 10:00 odebrać
w wybranych przez siebie Punktach Mobilnych pakiety startowe, na które składają się: odzież służbowa zapewniająca
identyfikację wizualną oraz osprzęt niezbędny do poprawnego wykonywania zadań (worki na śmieci, rękawiczki). Jeżeli
w wyżej przewidzianym terminie Wolontariusze zarejestrowani w bazie Wolontariuszy, dostępnej na stronie internetowej
www.czystapolska.org.pl nie odbiorą pakietów startowych ich rejestracja zostanie automatycznie anulowana,
a zarezerwowane dla nich pakiety startowe zostaną przeznaczone dla Wolontariuszy rejestrujących się w dniu finału
projektu „Czyste Tatry” tj. 22 sierpnia 2020 roku w Punktach Mobilnych.
Poprzez rejestrację na stronie www.czystapolska.org.pl lub poprzez złożenie przez Wolontariusza w dniu finału projektu
„Czyste Tatry” wypełnionego załącznika numer 1 - zgłoszenie na zadanie lub załącznika numer 2 - zgłoszenie na zadanie
(oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego) do niniejszego regulaminu, Wolontariusz zawiera ze Stowarzyszeniem
„Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie porozumienie o świadczeniu usług wolontariatu. Wolontariusz może zażądać
potwierdzenia warunków tego porozumienia na piśmie.
Wolontariusz biorąc udział w projekcie „Czyste Tatry” jest zobowiązany do zachowania zasad zwiedzania TPN.
Szczegółowe informacje dotyczące:
a. zasad zwiedzania TPN, szlaków turystycznych, szlaków jednokierunkowych, ograniczenia ruchu turystycznego,
zasad bezpieczeństwa w górach, zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, w razie
wypadku, w trosce o dzieci, szlaków na które można wybrać się z wózkiem, opłat za wstęp, parkingów, schronisk
i punktów gastronomicznych, transportu konnego, turystyki rowerowej, przejść granicznych, ważnych telefonów
i strony www, przydatnych aplikacji znajdują się na stronie internetowej TPN: https://tpn.pl/nowosci/przedsezonem-garsc-informacji;
b. bezpieczeństwa w Tatrach znajdują się na stronie internetowej TPN: https://tpn.pl/zwiedzaj/bezpieczenstwo;
c. Dekalogu Turysty Górskiego opracowanego przez Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK znajdują
się
na
stronie
internetowej
Komisji
Turystyki
Górskiej
PTTK:
http://ktg.pttk.pl/index.php?mod=news&act=showfull&id=1179258549.
Wolontariusz jest zobowiązany do zapoznania się z tymi informacjami.
Jeśli uczestnik projektu „Czyste Tatry” zamierza wyruszyć na szlak w grupie zorganizowanej, tj. liczącej powyżej 10
osób, czyli wymagającej obecności przewodnika tatrzańskiego, powinien taki fakt zgłosić najpóźniej do dnia 31 lipca
2020 roku drogą mailową do Organizatora Projektu - wolontariusze@czystapolska.org.pl. Dla grup zorganizowanych
niemających możliwości opłacenia przewodnika Organizator Projektu w miarę możliwości zapewni przewodnika, pod
warunkiem zgłoszenia tego faktu najpóźniej do dnia 31 lipca 2020 roku.
§ 7.
Zasady korzystania z odzieży służbowej
W skład odzieży służbowej wchodzą koszulka, smycz i/lub opaska na rękę oznakowane logotypem Stowarzyszenia
„Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie oraz logotypem projektu „Czyste Tatry”.
Używając odzieży służbowej Wolontariusz winien przykładnie przestrzegać przepisów TPN oraz wykazywać się dużą
kulturą osobistą. Dba w ten sposób o wizerunek TPN oraz Wolontariatu dla Tatr.
Zabrania się usuwania bądź zakrywania oznakowania, o którym mowa w punkcie 1 powyżej oraz naszywania na odzieży
służbowej dodatkowych oznaczeń.
Odzież służbowa powinna być czysta i schludna.
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§ 8.
Rozwiązanie porozumienia
W razie umyślnego i rażącego naruszenia przez Wolontariusza przepisów prawa lub zasad określonych w niniejszym
regulaminie, rozwiązuje się porozumienie ze skutkiem natychmiastowym. Niezwłocznie po rozwiązaniu porozumienia
Wolontariusz jest zobowiązany zwrócić powierzone mu w ramach wykonywanych czynności mienie i odzież służbową.
Wolontariusz może odmówić wykonania świadczeń, informując o tym przedstawiciela Organizatora Projektu
nadzorującego pracę lub koordynującego Wolontariat w przypadku niezapewnienia niezbędnych środków ochrony
indywidualnej lub narzędzi pracy, bądź jeśli wykonanie świadczenia wykracza poza umiejętności Wolontariusza.
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ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU DLA WOLONTARIUSZY PROJEKTU „CZYSTE TATRY”,
W DNIU 22 SIERPNIA 2020 ROKU - ZGŁOSZENIE NA ZADANIE
Ja niżej podpisany/podpisana*:
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Oświadczam, że:
zapoznałem/zapoznałam* się z regulaminem dla wolontariuszy projektu „Czyste Tatry”, w dniu
1.
TAK/NIE*
22 sierpnia 2020 roku;
mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy w charakterze Wolontariusza podczas
2.
TAK/NIE*
projektu „Czyste Tatry” w dniu 22 sierpnia 2020 roku;
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Projektu w celu
uczestniczenia jako Wolontariusz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
3.
TAK/NIE*
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.2016.119.1 z późn. zm.), dalej „RODO”;
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Projektu moich danych osobowych
4.
TAK/NIE*
w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
wyrażam zgodę na używanie przez Organizatora Projektu telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych, których jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art.
5.
TAK/NIE*
172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn.
zm.);
wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora Projektu za pomocą środków komunikacji
6.
elektronicznej niezamówionej informacji handlowej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca
TAK/NIE*
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.);
1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego wizerunku
przez Organizatora Projektu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; wyrażona przeze mnie
zgoda obejmuje prawo Organizatora Projektu do:
a) utrwalenia mojego wizerunku w postaci zdjęć cyfrowych i materiału filmowego
i korzystania z niego poprzez zwielokrotnianie, przetwarzanie i rozpowszechnianie bez
konieczności każdorazowego zatwierdzania danej czynności oraz bez konieczności
uiszczania na moją rzecz wynagrodzenia z tego tytułu;
b) wykorzystania mojego wizerunku i/lub mojego imienia i nazwiska w materiałach
marketingowych i szkoleniowych (ulotkach, folderach, prezentacjach, filmach);
c) wykorzystania mojego wizerunku na stronie internetowej i/lub kanale filmowym
7.
TAK/NIE*
YouTube Organizatora Projektu;
2) poinformowano mnie, że moje dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom
w celu przygotowania materiałów w formie drukowanej, filmów video lub strony
internetowej, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
3) poinformowano mnie, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo do dostępu
do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo
cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1. Administratorem ochrony danych osobowych Pana/Pani jest Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie,
pod adresem: Plac Szczepański 8/IV piętro, 31-011 Kraków, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru
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Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000463849, posiadające
numer NIP: 6762465120 i numer REGON: 122868161, dalej „Stowarzyszenie”.
2. Kontakt z administratorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: info@czystapolska.org.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) realizacji umowy o świadczenie usługi wolontariatu na rzecz Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO,
b) promocji projektu „Czyste Tatry”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.
z późn. zm.),
c) otrzymywania newslettera dotyczącego projektu „Czyste Tatry” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub inne zewnętrzne podmioty wspierające Stowarzyszenie w zakresie usług
informatycznych, księgowych lub współpracujących ze Stowarzyszeniem w ramach akcji marketingowych, przy czym
takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem i wyłącznie zgodnie z jego
poleceniami.
5. Administrator ochrony danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz w terminie 10 lat od daty zakończenia
umowy w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
w szczególności podatkowych i rachunkowych, a w przypadku akcji marketingowej, jeżeli dane przetwarzane są na
podstawie zgody to – do czasu trwania akcji marketingowej, bądź do momentu wycofania zgody, a w przypadku
przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora ochrony danych osobowych – do czasu
trwania akcji marketingowej, bądź do momentu wniesienia sprzeciwu.
7. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia
umowy lub wykonania danej usługi, a także udzielenia świadczenia.
10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam* się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU DLA WOLONTARIUSZY PROJEKTU „CZYSTE TATRY”,
W DNIU 22 SIERPNIA 2020 ROKU - ZGŁOSZENIE NA ZADANIE
(OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO)
Ja niżej podpisany/podpisana*:
Imię i nazwisko:
Numer i seria dowodu osobistego:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Jako rodzic/opiekun prawny*:
Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej:
Oświadczam, że:
zapoznałem/zapoznałam* się z regulaminem dla wolontariuszy projektu „Czyste Tatry”, w dniu
1.
22 sierpnia 2020 roku;
stan zdrowia ww. osoby niepełnoletniej pozwala jej na wykonywanie pracy w charakterze
2.
Wolontariusza podczas projektu „Czyste Tatry” w dniu 22 sierpnia 2020 roku;
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz ww. osoby niepełnoletniej
przez Organizatora Projektu w celu uczestniczenia jako Wolontariusz, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
3.
roku 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.2016.119.1 z późn. zm.), dalej „RODO”;
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Projektu moich danych osobowych oraz
4.
ww. osoby niepełnoletniej w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
wyrażam zgodę na używanie przez Organizatora Projektu telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych, których jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art.
5.
172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn.
zm.);
wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora Projektu za pomocą środków komunikacji
6.
elektronicznej niezamówionej informacji handlowej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.);
1) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ww. osoby niepełnoletniej w postaci jej
wizerunku przez Organizatora Projektu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; wyrażona
przeze mnie zgoda obejmuje prawo Organizatora Projektu do:
a) utrwalenia wizerunku ww. osoby niepełnoletniej w postaci zdjęć cyfrowych i materiału
filmowego i korzystania z niego poprzez zwielokrotnianie, przetwarzanie
i rozpowszechnianie bez konieczności każdorazowego zatwierdzania danej czynności
oraz bez konieczności uiszczania na moją rzecz wynagrodzenia z tego tytułu;
b) wykorzystania wizerunku ww. osoby niepełnoletniej i/lub jej imienia i nazwiska
w materiałach marketingowych i szkoleniowych (ulotkach, folderach, prezentacjach,
7.
filmach);
c) wykorzystania wizerunku ww. osoby niepełnoletniej na stronie internetowej i/lub kanale
filmowym YouTube Organizatora Projektu;
2) poinformowano mnie, że dane osobowe ww. osoby niepełnoletniej mogą być udostępnione
innym podmiotom w celu przygotowania materiałów w formie drukowanej, filmów video lub
strony internetowej, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
3) poinformowano mnie, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo do dostępu
do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo
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cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Zgodnie z art. 14 RODO informuję, iż:
1. Administratorem ochrony danych osobowych Pana/Pani jest Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie,
pod adresem: Plac Szczepański 8/IV piętro, 31-011 Kraków, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru
Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000463849, posiadające
numer NIP: 6762465120 i numer REGON: 122868161, dalej „Stowarzyszenie”.
2. Kontakt z administratorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: info@czystapolska.org.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) realizacji umowy o świadczenie usługi wolontariatu na rzecz Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO,
b) promocji projektu „Czyste Tatry”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.
z późn. zm.),
c) otrzymywania newslettera dotyczącego projektu „Czyste Tatry” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Kategorie przetwarzanych danych – imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub inne zewnętrzne podmioty wspierające Stowarzyszenie w zakresie usług
informatycznych, księgowych lub współpracujących ze Stowarzyszeniem w ramach akcji marketingowych, przy czym
takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem i wyłącznie zgodnie z jego
poleceniami.
6. Administrator ochrony danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz w terminie 10 lat od daty zakończenia
umowy w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
w szczególności podatkowych i rachunkowych, a w przypadku akcji marketingowej, jeżeli dane przetwarzane są na
podstawie zgody to – do czasu trwania akcji marketingowej, bądź do momentu wycofania zgody, a w przypadku
przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora ochrony danych osobowych – do czasu
trwania akcji marketingowej, bądź do momentu wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia
umowy lub wykonania danej usługi, a także udzielenia świadczenia.
11. Dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego ww. osoby niepełnoletniej.
12. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam* się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić
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