Wzór do załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 4/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Jawor z dn. 14.02.2020 r.

Jawor, dn.……………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres wnioskodawcy

Nadleśnictwo Jawor
ul. Myśliborska 3
59-400 Jawor

Wnoszę o udostępnienie obiektu turystyczno- edukacyjnego „Siedmicka Polana” w dniu
…………..….. w godz.…...…………… w celu organizacji…………………………….
……………………………………………………………………………………………
Orientacyjna liczba uczestników:

osób.

Osobą odpowiedzialną za organizację oraz porządek będzie Pan/Pani*
………………..…..……………………………………………zam. ,………..……………
…………………………………………………………………… tel. …………………
Należność w kwocie …………………………..zł uiszczę w kasie Nadleśnictwa / przelewem
na nr konta BGŻ BNP Paribas 71 2030 0045 1110 0000 0012 2890

Zwrot kaucji proszę przekazać na rachunek bankowy nr
………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………
Podpis rezerwującego

* w przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem
imprezy, Nadleśnictwo Jawor ma prawo obciążyć wynajmującego 30% ustalonej ceny wynajmu
obiektu

Wzór do załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 4/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Jawor z dn. 14.02.2020 r.

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/podpisana*
………………………………………………………………………
zam.…………………………………………………………………………
legitymujący/legitymująca się* dowodem osobistym nr ………………………………
oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się* z warunkami wynajmu obiektu turystycznoedukacyjnego „Siedmicka Polana” oraz regulaminem korzystania z tego miejsca i przyjmuję
je bez zastrzeżeń.
Nr telefonu kontaktowego: ………………………………………………

Informacje o przetwarzaniu danych
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Nadleśnictwo Jawor z siedzibą przy
ul. Myśliborskiej 3, 59-400 Jawor, e-mail: jawor@wroclaw.lasy.gov.pl. Nadleśnictwo Jawor
przetwarza Pani/a dane w celu dokonania wymaganych prawem czynności.
2. Dane będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji obiektu turystyczno-edukacyjnego
„Siedmicka Polana” na podstawie Pani/a zgody.
3. Dane będą przechowywane przez okres 3 lat.
4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
5. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
6. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
8. Informujemy, iż Pani/a dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na
podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/a zgody.
9. W związku z funkcjonowaniem Systemu Informatycznego Lasów Państwowych niektóre
przetwarzane przez Administratora Pani/a dane osobowe są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.
10. Pani/a dane osobowe nie będą profilowane.
Nadleśnictwo Jawor informuje, że będzie przetwarzało ewentualne dane osobowe zawarte w
odpowiedzi zgodnie z załączoną informacją, a udzielenie odpowiedzi potwierdza zapoznanie się z
załączoną informacją.

