
Błękitna Szkoła 
we Władysławowie  

Nadmorski Park Krajobrazowy 
Oddział Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 

 

KARTA PRZYJAZDU NA TURNUS 
(prosimy przysłać najpóźniej miesiąc przed przyjazdem) 

 

1. Nazwa i adres szkoły/placówki: 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

Województwo.......................................... 
 

2. Liczba uczniów ............       Liczba opiekunów............       klasa..................... 
 

3.Termin :.................................................................... 

4.Kontakt ( Imię,  nazwisko, numer telefonu, e-mail): 

................................................................................................................................ 

5. Rezerwacja  wyżywienia na życzenie (60 zł )                        tak                  nie 

6. Zajęcia w Stacji Morskiej w Helu           tak       nie 

W karcie zgłoszeniowej Błękitnej Szkoły w Helu prosimy wpisać numer wybranego panelu zajęć 

(Oferta zajęć Błękitna Szkoła-Hel.) 
 

7. Rezerwacja wycieczki autokarowej:         tak                  nie  
 

8. Tematy zajęć w Błękitnej Szkole we Władysławowie 

   proszę wybrać trzy tematy z grupy 1 zamieszczonej w ofercie: 

 

1............................................................................................................................... 

2............................................................................................................................... 

3............................................................................................................................... 

9. Koszty wszelkich zniszczeń powstałych z winy uczestników pokrywają oni sami. 
 

Kartę zgłoszeniową proszę przesłać e-mailem: bsk@pomorskieparki.pl 
 

podpis kierownika turnusu                podpis dyrektora                pieczęć szkoły 
 

 

   

 

 

Na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na: 
  przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji niniejszego turnusu ekologicznego w Błękitnej Szkole we Władysławowie.  
  przetwarzanie moich danych po zakończeniu turnusu w celach kontaktowych. 

 
……….…………………………………….. Data i czytelny podpis 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) Administratorem danych osobowych uczestników turnusu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 

4a, kontakt: Błękitna Szkoła we Władysławowie - 531 375 224, 531 368 104, bsk@pomorskieparki.pl. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl  
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji turnusu ekologicznego. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych w innym celu niż 

ten, na który osoba wyraziła zgodę.  
4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. 
5) Dane przetwarzane będą do czasu wycofania się ze zgody jednak nie dłużej niż 6 lat tj. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  
6) Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, 

żądania ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji turnusu ekologicznego.  
8) Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane. 

mailto:bsk@pomorskieparki.pl

