
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 

119, s. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych w związku z wypełnieniem formularza 

kontaktowego jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Kuźnice 1, dalej: my. 

Zapraszamy do kontaktu: 

• listownie: Tatrzański Park Narodowy, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane, 

• telefonicznie: +48 18 20 23 200, 

• e-mailowo: sekretariat@tpn.pl 

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, odpowiedzialnego za nadzorowanie przetwarzania danych 

osobowych, z którym możesz się skontaktować pod wskazanym wyżej adresem lub adresem e-mail: 

daneosobowe@tpn.pl. 

3. Celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe, jest udzielenie odpowiedzi na wysłane do nas 

zapytanie poprzez formularz kontaktowy. Są to następujące dane: nick/imię, adres e-mail, informacje 

przekazane w formularzu.  

4. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony 

interes wynikający w prowadzeniu korespondencji do nas kierowanej.  

5. Twoje dane osobowe możemy przekazać następującym grupom podmiotów: 

• osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do 

danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe; 

• podmiotom przetwarzającym – którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych w celu 

bardziej efektywnego wykonywania świadczonych przez nas usług;  

• innym odbiorcom danych – jeżeli wynika to z obowiązujących regulacji prawnych. 

6. Ponieważ dokumentacja wytworzona przez Tatrzański Parki Narodowy stanowi wartość archiwalną, 

informujemy, że będziemy przechowywać dane osobowe na podstawie przepisów prawa o archiwizacji oraz 

zgodnie z obowiązującą w Tatrzańskim Parku Narodowym, Instrukcją kancelaryjną.  

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci: 

• prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania 

• prawo do usunięcia danych na zasadzie art. 17 RODO 

• prawo do ograniczenia ich przetwarzania na zasadzie art. 18 RODO, 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadzie art. 21 RODO, 

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 77 RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów przetwarzania. 
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