Поморський комплекс Ландшафтних парків
Відділ: Надморский ландшафтний парк
Блакитна Школа

ПОЛОЖЕННЯ
про краєзнавчу екскурсію по Хельской косі і в "Фокариум" в місті Хель
для громадян України, які проживають в Пуцькому повіті
1. Організатором краєзнавчої екскурсії є Поморський комплекс Ландшафтних парків в Слупску, відділ
Надморский ландшафтний парк - Блакитна Школа у м. Владиславово.
2. Екскурсія відбудеться 2 липня 2022 (субота) о 10.00. Місце збору і початку екскурсії: Блакитна Школа,
вул. Мерклейна 1, м.Владыславово (ul. Merkleina 1, Władysławowо).
3. Участь в екскурсії безкоштовна. До місця зустрічі на екскурсію учасники добираються самостійно і за
свій рахунок.
4. Участь в екскурсії можливе тільки після попереднього запису. Особи, які бажають взяти участь в
екскурсії просимо звертатися по електронній пошті bsk@pomorskieparki.pl до 27 червня до 15.00. У
листі слід вказати: ім'я, прізвище, номер телефону. Про прийняття заявки організатор повідомить по
телефону або по електронній пошті. У разі відмови від участі в екскурсії просимо негайно повідомити
про це організаторові.
5. Кількість учасників обмежена: 40 осіб. Запис ведеться в порядку вступу заяв.
6. У краєзнавчій екскурсії можуть брати участь особи як повнолітні, так і неповнолітні у супроводі
повнолітнього (батьків або офіційного опікуна) - рекомендований вік: старше 7 років.
7. Організатор не несе відповідальності за особисті речі учасників, вкрадені або загублені під час екскурсії.
8. Учасники екскурсії зобов'язані дотримуватися рекомендацій Організатора і/або екскурсовода,
призначеного Організатором. У разі порушення порядку учасником організатор має право відмовити
йому в подальшій участі в екскурсії.
9. Організатор не несе відповідальності за можливі нещасні випадки під час екскурсії. Учасники беруть
участь в екскурсії під свою відповідальність.
10. Під час екскурсії здійснюватиметься фотографування відповідно до Закону від 04 лютого 1994 р. про
авторське право і суміжні права ст. 81 ust.2 pk.t2 (Dz.U.2018.0.1191).
Запис на екскурсію є підтвердженням того, що учасник повністю приймає це Положення. У Положення
можуть вноситися зміни і доповнення.
11. Захист персональних даних :
Надання ім’я, прізвища, номера мобільного телефону і /або адреси електронної пошти при записі на краєзнавчу
екскурсію є добровільним, але необхідним для участі в ній. Відповідно до ст.13 загального розпорядження про захист
персональних даних від 27 квітня 2016 р. :
1. Адміністратором персональних даних є Поморський комплекс Ландшафтних парків, що знаходиться за адресою:
Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a, tel. 59 842 98 29, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl
2. Зв'язок з Інспектором по захисту даних: iod@pomorskieparki.pl
3. Персональні дані оброблятимуться в цілях організації екскурсії / освітньої зустрічі, у тому числі для зв'язку у разі її
можливої відміни або зміни термінів проведення.
4. Основою для обробки даних є ст.6 ust.1 lit. e) RODO: реалізація завдання відповідно до громадського інтересу у
зв'язку із завданнями, накладеними на адміністратора Законом від 16 квітня 2004 р. про охорону природи і ст.6 ust.
1 lit. d) RODO відносно контактних даних, обробка яких є необхідною для захисту життєвих інтересів особи, якої
торкаються вказані дані, або інший фізичної особи.
5. Дані можуть оброблятися впродовж 1 місяця після проведення екскурсії.
6. Учасник має право на: захист своїх персональних даних, доступ до них, право на обмеження їх обробки, заборону їх
обробки і право на подання скарги Голові Ужонда захисту персональних даних (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, email: kancelaria@uodo.gov.pl).

