..:: Informacja turystyczna ::..

..:: Obrzędy Andrzejkowe ::..

Rajd rozpoczniemy we wsi Wierzchomino, które pojawiło się we wzmiankach historycznych w 1288 roku.
Nazwa wsi pochodzi od słowiańskiego rodu Varchmin,
założycieli – właścicieli wsi. Od XIV wieku była w posiadaniu rodziny Kameke. We wsi znajduje się kościół
p.w. św. Piotra i Pawła z 1784 roku. W wieży kościoła
umieszczony jest dzwon z 1733 roku. Na południe
od wsi “niebieski” szlak rowerowy wiedzie obok rezerwatów florystycznych „Wierzchomińskie Bagno”
o pow. 43,6 ha i sąsiadującego z nim rezerwatu „Warnie Bagno”, który jest znacznie większy, bo zajmuje
ponad 500 hektarów. W skład rezerwatów wchodzą
lasy, torfowiska, rzeki i zarastające jeziora. Przedmiotem ochrony jest torfowisko wysokie i kopułowe torfowisko bałtyckie. Występuje tu żurawina błotna, bagno
zwyczajne, wrzosiec bagienny, rosiczka, borówka bagienna oraz jedno z największych w Polsce stanowisk
wiciokrzewu pomorskiego. W północnej części rezerwatu, w okolicy wsi Smolne, wydobywano w okresie
przedwojennym torf, który wykorzystywano do celów
opałowych lub jako materiał izolacyjny i ocieplający
w budownictwie. Duży kompleks leśny jest ostoją
dzika, sarny, jelenia, łosia, daniela, lisa, borsuka. Cisza
i spokój zapewniają bardzo dobre warunki lęgowe licznym gatunkom ptactwa wodnego.

Wierzono, że w wigilie świętego Andrzeja 29 listopada duchy przodków podobnie jak w noc świętojańską wracają na ziemię i odsłaniają
tajemnice - w noc Andrzejkową matrymonialne.

Rajd zakończymy we wsi Warnino (Warnin) – według
danych z 2011 r. miała 450 mieszkańców. Warnino od
XIV wieku do 1658 roku należało do rodu rycerskiego
von Parsow. W XVIII wieku folwark oraz wieś były częściowo własnością Georga von Kameke. W 1772 roku
Warnino nabył radca von Gerlach, właściciel pobliskiego Parsowa i Świemina. Wieś należała do niego do
końca II wojny światowej. Po 1945 roku majątek upaństwowiono. Warnino to sołectwo o charakterze rolniczo-turystycznym. Przeciętna wielkość gospodarstwa
wynosi ok. 17 hektarów. Na terenie wsi znajduje się
dwór z przełomu XVIII i XIX wieku otoczony parkiem
krajobrazowym o pow. 4,5 ha. We dworze mieści się
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Funkcjonuje tu także zabytkowa gorzelnia (ale nie w Ośrodku!).
Opracował: R. Siegieda

Najbardziej rozpowszechnioną wróżbą było lanie na wodę roztopionego wosku przez ucho od klucza a następnie odczytywanie kształtów zastygniętego wosku, najlepiej z cienia rzucanego na oświetloną
ścianę. I tak: anioł oznaczał szczęście, gwiazda - powodzenie, kwiat
- smutek, orzeł - osiągnięcie zamierzonych celów, a serce - wielką
miłość.
BUTY – Aby dowiedzieć się, która z grona wróżących wyjdzie pierwsza za mąż, należy buty z lewej nogi ustawić rzędem w kącie pokoju.
Ostatni w kolejce przestawiany jest na początek i właścicielka buta,
który pierwszy dotknie progu lub wyjdzie za drzwi jako pierwsza wyjdzie za mąż.
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CZTERY FILIŻANKI – Pod trzema chowamy: obrączkę, monetę i listek a czwartą zostawiamy pustą. Zamieniamy miejscami filiżanki
i wybieramy jedna z nich. Obrączka to miłość, listek - ślub, moneta bogactwo a pusta to nowy rok bez zmian.
IMIĘ PRZYSZŁEGO MAŁŻONKA – 1.Wypisać kartki z imionami
i włożyć pod poduszkę, rano wyciągnąć jedną z nich - wyciągnięte
imię to imię małżonka. 2. Wyciąć serce z papieru i wypisać na nim
imiona, odwrócić kartkę i szpilką przebić serce imię przebite to imię
przyszłego męża, jeżeli szpilka trafi na poste miejsce - trzeba czekać
do następnego roku.
OBIERANIE JABŁEK – Należy wybrać tyle jednakowej wielkości jabłek, ile jest uczestniczek zabawy. Każda z nich obierając jabłko stara
się uzyskać jak najdłuższą, nieprzerwaną ostrużynę. Która wygra, ta
będzie najdłużej chodzić ze swoim chłopakiem. W drugim etapie
każda dziewczyna bierze swoją ostrużynę w rękę i rzuca za plecy.
Teraz należy uważnie się przyjrzeć leżącej na podłodze skórce czy
nie układa się w jakąś literę alfabetu. Jeśli tak, to może być pierwsza
litera imienia chłopaka, z którym będzie się w tym roku spotykać.
WYBIERANIE OWOCÓW – Na tacy kładziesz trzy owoce, np. jabłko,
cytrynę i śliwkę. Druga osoba z zawiązanymi oczami mówi, który
owoc wybiera, np. ten z lewej, z prawej czy środkowy. Jeśli wybierze
jabłko, oznacza to, że będziesz z kimś tworzyć szczęśliwą parę. Gdy
wybierze cytrusa - źle ulokuje swoje uczucia. Wybór śliwki, wiśni lub
czereśni oznacza, że jeszcze w najbliższym roku nie będzie z nikim
chodzić.
WRÓŻENIE Z IGLIWIA – Do miski z woda wrzucasz igły sosnowe
lub małe listki. Jedna (oznaczona) igła symbolizuje dziewczynę,
druga konkretnego chłopaka. Jeżeli obie igły zetkną się, to również
młodzi połączą się ze sobą. W zabawie może wziąć udział dowolna
liczba osób.

27 listopada 2021
ZAPRASZAMY NA SZLAK
www.koszalin.pttk.pl

..:: Cele rajdu ::..

..:: Przyjmowanie zgłoszeń ::..

..:: Świadczenia ::..

• Poznanie uroków przyrodniczych i turystycznych Koszalina
i okolic – gminy Biesiekierz.
• Zdobywanie punktów na odznaki turystyczne – Odznaka
Turystyki Pieszej, Turysta Przyrodnik oraz regionalnych.
• Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej jako aktywnego
wypoczynku po szkole i pracy.

Zgłoszenia przyjmuje do dnia 24.11.2021 r. do godz. 17.00
biuro Oddziału w Koszalinie przy ul. Dworcowej 4/4,
tel. 94 342-46-41; email: oddzial@koszalin.pttk.pl Biuro
czynne od poniedziałku do środy w godz. 12.00-17.00. Każdy
uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia Deklaracji uczestnika (COVID-19). Grupy zgłaszają się na załączonej karcie
zgłoszeniowej. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc
decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymują:
• realizację programu i opiekę kadry PTTK,
• plakietkę rajdową i odcisk pamiątkowej pieczęci,
• transport autokarowy w obie strony w zależności do wariantu,
• gorący posiłek na mecie,
• potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej
i regionalne,
• dyplomy i nagrody dla najlepszych uczestników konkursów,
• inne świadczenia w miarę pozyskania.

..:: Organizator ::..
Oddział
Koszaliński
PTTK,
ul.
Dworcowa
tel. 94 342-46-41, oddzial@koszalin.pttk.pl

4/4,

..:: Kierownictwo ::..
Komendant:

Hanna Siegieda

Prowadzenie trasy:

Radosław Siegieda
Roman Jacewicz

Konkurs krajoznawczy:

wspaniała kadra PTTK

Sekretariat:

Marek Kubiak

Meta:

Radosław Brzeziński

..:: Termin i trasa rajdu ::..
Rajd odbędzie się w sobotę 27 listopada 2021 r. na trasie
pieszej Wierzchomino – Warnino – ok. 10 km.
Meta w świetlicy w Warninie.

..:: Wpisowe ::..
Warunkiem udziału w imprezie jest wpłata na rzecz samorealizacji imprezy:
pozostali uczestnicy

członkowie PTTK
z opłaconą składką

18,00 zł

15,00 zł

Uczestnicy z własnym
transportem

członkowie PTTK
z własnym transportem

10,00 zł

7,00 zł

jeden rodzic, który przyjdzie z dwójką dzieci,
płaci 2 zł mniej
W grupach szkolnych zwolniony z opłaty jest 1 (jeden)
opiekun przypadający
na każde pełne 10 zgłoszonych osób,
np. 10+1, 20+2 !!!

..:: Warunki uczestnictwa ::..
..:: Ramowy program ::..
godz. 8.50 – zbiórka uczestników w Koszalinie na parkingu
przy Szkole Muzycznej
godz. 9.00 – Wyjazd autokarami do Wierzchomina. Wyjście
na trasę pieszą. Na mecie gorący posiłek (zupa), konkurs krajoznawczy.

1.

2.

Będzie możliwość zakupienia ciast własnego
wypieku – warto wziąć kilka złotych.
3.
godz. 14.30 – podsumowanie i zakończenie rajdu, wręczenie
odznak, nagród i dyplomów. Powrót autokarami do Koszalina
– parking przy Szkole Muzycznej – przyjazd ok. godz. 15.00

4.

Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającej
od uczestników posiadania odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Pamiętamy o aktualnych wymaganiach sanitarnych.
Uczestnikiem Rajdu może zostać turysta, który bezwzględnie w terminie do dnia 24.11.2021 r. wpisze się na
listę uczestników i wniesie opłatę. Po terminie nie gwarantujemy wszystkich świadczeń (w przypadku wolnych
miejsc).
Grupy szkolne biorą udział w drużynach, w których
1 opiekun przypada na 10 uczestników. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych.
Każda grupa powinna posiadać własną apteczkę.

..:: Obowiązki uczestników ::..
1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Uczestnik Rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku w związku z udziałem w Rajdzie.
3. Uczestnicy zobowiązani są:
• stawić się na start w oznaczonym terminie i czasie,
• przestrzegać postanowień: Karty Turysty, bhp, p.poż,
regulaminu i Kierownictwa rajdu,
• posiadać niezbędny turyście sprzęt i ekwipunek umożliwiający wędrówkę w rożnych warunkach atmosferycznych,
4. Uczestnicy Rajdu sami odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone.

..:: Ubezpieczenie ::..
Członkowie PTTK z opłaconą składką są ubezpieczeni przez
ZG PTTK - polisa zbiorowa. Uczniowie szkół posiadający wykupioną polisę szkolną – należy sprawdzić czy ubezpieczenie
obowiązuje również w czasie wolnym od zajęć. Pozostałe
osoby ubezpieczają się na własny koszt.
Za szkody wyrządzone wobec uczestników Rajdu przez
osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

..:: PTTK ::..

Zapraszamy do grona członków
Oddziału Koszalińskiego PTTK.
Informacje jak zostać członkiem PTTK na rajdzie
lub na stronie www.koszalin.pttk.pl

KARTA
ZGŁOSZENIA
instytucja zgłaszająca
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NAZWISKO I IMIĘ

L.P.

Oddział Koszaliński
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
75-201 Koszalin , ul. Dworcowa 4/4
tel. 94 342-46-41 • oddzial@koszalin.pttk.pl
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OPIEKUN – KIEROWNIK GRUPY:
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ADRES:

E-MAIL:
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OPIEKUN:

E-MAIL:
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Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy, zarządzeń organizatora i Karty Turysty.

data zgłoszenia

podpis kierownika grupy

pieczątka i podpis zgłaszającego

DEKLARACJA UCZESTNIKA PTTK
na XXIX Rajd Pieszy ADNRZEJKI 2021
w dniu 27 listopada 2021 r.

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 119 z 4.05.2016, str. 1), informujemy, że:

Imię i nazwisko:

Posiadam potwierdzenie szczepienia przeciwko
COVID-19 (pełne szczepienie, druga dawka przynajmniej
10 dni przed wydarzeniem)

TAK / NIE

Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności, w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARSCoV-2 w wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, które:
1. w ciągu ostatnich 14 dni:
a) przebywały w kraju/regionie ryzyka wskazanych przez WHO i GIS;
b) miały kontakt z osobami z obszarów zagrożonych;
c) miały kontakt z osobami z COVID-19;
d) miały kontakt z osobami poddanymi kwarantannie;
e) miały gorączkę, kaszel, katar, zapalenie spojówek lub trudności w oddychaniu/duszności
2. przebywają na kwarantannie;
3. uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19;
4. w dniu imprezy mają podwyższoną temperaturę ciała, tj. 38 stopni i wyżej
(przed wejściem na teren imprezy każdemu uczestnikowi zostanie wykonany
pomiar temperatury).
Oświadczam, że nie ma przeciwskazań do mojego udziału w wydarzeniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu spełnienia
niezbędnych środków ostrożności podczas wydarzenia, w związku z sytuacją
epidemiczną.
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń - art.
233 §1 i §6 Kodeksu Karnego, oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze
mnie są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Data i podpis
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322)
2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)

DEKLARACJA UCZESTNIKA PTTK
na XXIX Rajd Pieszy ADNRZEJKI 2021
w dniu 27 listopada 2021 r.

1. Współadministratorami danych osobowych uczestników wydarzenia są:
a) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (zwane dalej również „PTTK" lub „Stowarzyszeniem") z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100817. Biuro Zarządu Głównego
PTTK, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11, tel. centrala: +48 22 875 10 00, e-mail:
poczta@pttk.plj.
b) Współadministratorem danych uczestników wydarzenia jest Oddział Koszaliński PTTK
z siedzibą w Koszalinie, ul. Dworcowa 4/4, tel. 94 342-46-41.
2. Stowarzyszenie jako administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest poprzez następujący adres e-mailowy: iod@pttk.pl lub poprzez adresy pocztowe.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, zgodnie ze wskazanymi
poniżej celami:
a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora,
b) art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą - zgoda na przetwarzanie
danych osobowych w celu udziału w wydarzeniu i zastosowania środków bezpieczeństwa
związanych z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem COVID-19.
4. Administrator respektuje wszelkie prawa i obowiązki, wynikające z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zapewniając Panu/Pani:
a) prawo dostępu do danych oraz prawo do informacji;
b) prawo do sprostowania danych - po stwierdzeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, oraz przesłania tych danych
innemu administratorowi, bez przeszkód z naszej strony - o ile będzie to technicznie możliwe;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody;
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
5. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili
zakończenia wydarzenia w siedzibie PTTK/Oddziału Koszalińskiego PTTK.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i członkowie Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, w ramach działalności
statutowej PTTK, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie
przepisów prawa np. GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) oraz podmioty współpracujące na
podstawie umowy powierzenia danych w celu realizacji zadań statutowych.
7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 119 z 4.05.2016, str. 1), informujemy, że:

Imię i nazwisko:

Posiadam potwierdzenie szczepienia przeciwko
COVID-19 (pełne szczepienie, druga dawka przynajmniej
10 dni przed wydarzeniem)

KLAUZULA INFORMACYJNA

TAK / NIE

Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności, w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARSCoV-2 w wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, które:
1.
w ciągu ostatnich 14 dni:
a) przebywały w kraju/regionie ryzyka wskazanych przez WHO i GIS;
b) miały kontakt z osobami z obszarów zagrożonych;
c) miały kontakt z osobami z COVID-19;
d) miały kontakt z osobami poddanymi kwarantannie;
e) miały gorączkę, kaszel, katar, zapalenie spojówek lub trudności w oddychaniu/duszności
2. przebywają na kwarantannie;
3. uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19;
4. w dniu imprezy mają podwyższoną temperaturę ciała, tj. 38 stopni i wyżej
(przed wejściem na teren imprezy każdemu uczestnikowi zostanie wykonany
pomiar temperatury).
Oświadczam, że nie ma przeciwskazań do mojego udziału w wydarzeniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu spełnienia
niezbędnych środków ostrożności podczas wydarzenia, w związku z sytuacją
epidemiczną.
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń - art.
233 §1 i §6 Kodeksu Karnego, oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze
mnie są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Data i podpis
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322)
2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)

1. Współadministratorami danych osobowych uczestników wydarzenia są:
a) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (zwane dalej również „PTTK" lub „Stowarzyszeniem") z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100817. Biuro Zarządu Głównego
PTTK, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11, tel. centrala: +48 22 875 10 00, e-mail:
poczta@pttk.plj.
b) Współadministratorem danych uczestników wydarzenia jest Oddział Koszaliński PTTK
z siedzibą w Koszalinie, ul. Dworcowa 4/4, tel. 94 342-46-41.
1. Stowarzyszenie jako administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest poprzez następujący adres e-mailowy: iod@pttk.pl lub poprzez adresy pocztowe.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, zgodnie ze wskazanymi
poniżej celami:
a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora,
b) art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą - zgoda na przetwarzanie
danych osobowych w celu udziału w wydarzeniu i zastosowania środków bezpieczeństwa
związanych z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem COVID-19.
3. Administrator respektuje wszelkie prawa i obowiązki, wynikające z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zapewniając Panu/Pani:
a) prawo dostępu do danych oraz prawo do informacji;
b) prawo do sprostowania danych - po stwierdzeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, oraz przesłania tych danych
innemu administratorowi, bez przeszkód z naszej strony - o ile będzie to technicznie możliwe;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody;
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
4. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili
zakończenia wydarzenia w siedzibie PTTK/Oddziału Koszalińskiego PTTK.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i członkowie Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, w ramach działalności
statutowej PTTK, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie
przepisów prawa np. GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) oraz podmioty współpracujące na
podstawie umowy powierzenia danych w celu realizacji zadań statutowych.
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

