..:: Informacja turystyczna ::..
ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI to święto turystyki obchodzone corocznie 27 września od 1979 roku, ustanowione przez organizację
branżową, jaką jest Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), do
której Polska należy od 1975 roku. Celem tego dnia jest podniesienie
świadomości na temat roli, jaką odgrywa turystyka w ramach społeczności międzynarodowej i pokazania, jak wpływa na społeczne,
kulturowe, polityczne i ekonomiczne wartości na całym świecie.
VIII Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna to ogólnopolska akcja organizowana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W dniu 25 września 2021 r. w całej Polsce wyruszamy na
szlaki piesze (nizinne i górskie), rowerowe, kajakowe, konne.
Chcemy zaprosić do akcji dzieci, młodzież i seniorów, aby pokazać,
że turystyka i krajoznawstwo pomaga w odbudowie rozluźnionych lub
zerwanych więzi społecznych z powodu pandemii. Z hasłem „Kolej
na PTTK” pokażmy jak miło, ciekawie, radośnie można spędzać
czas wśród ludzi pełnych pasji i ciekawości świata. Tych bardziej i
mnie sprawnych. Wspólnie chcemy pokazać, że turystyka jest dla
wszystkich i wspaniale łączy pokolenia na turystycznym szlaku.
Szlak Kamieni Granicznych – szlak pieszy koloru zielonym o długości ok. 14 km biegnący z Koszalina do Bonina.
Kamienie graniczne ustawiane przed wiekami wyznaczały terytorialny zasięg własności. Stąd na pierwszym z kamieni na szlaku wykuto dawny znak Koszalina (pochylona w lewo litera "Z" z dwoma kółkami po bokach), który wyznaczał granicę miasta obejmującą także
wsie własnościowe, pełniące rolę zaplecza gospodarczego Koszalina. Ten sam kamień oznaczony znakiem krzyża wskazywał zasięg
dóbr klasztornych, sąsiadujących z miejskimi.

Koszalińska Kolej Wąskotorowa to zabytkowa kolej którą prowadzony jest ruch turystyczny na trasie Koszalin Wąskotorowy – Rosnowo. Opiekę nad maszynami oraz funkcje przewoźnika sprawuje
Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. Początki koszalińskiej kolejki sięgają XIX wieku. Pierwszy pociąg trasą Koszalin-Świelino-Bobolice (46km) przejechał 1 lipca 1948 r. Następnie odbywał
się tu przewóz osobowy oraz towarowy, jednak z biegiem lat z powodu złych warunków technicznych, kolejne fragmenty kolei były zamykane. Ostatecznie Koszalińska Kolej Wąskotorowa została zamknięta 1 października 2001 r. W 2005 roku powstało Towarzystwo
Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki, które własnymi siłami odnawia kolejne fragmenty kolei udostępniając ją turystom. Tabory kursowały po szynach o szerokości 750mm. Obecny rozstaw 1000mm
obowiązuje od lat 50 XX wieku. Kolej Wąskotorowa kursuje na trasie
Koszalin-Manowo (12 km) i Koszalin-Rosnowo (20km). Turyści przejechać się mogą historycznym taborem kolejowym, są to lokomotywy
spalinowe, wagony osobowe i towarowe oraz drezyny. Na stacji w
Rosnowie na pasażerów czeka wiele atrakcji: plaża, kąpielisko, ognisko, zwiedzanie miejscowości, lekcje połączone z zabawą – o ekologii, ochronie przyrody i energii odnawialnej oraz oczywiście – przejazdy drezyną i ciekawostki dotyczące transportu kolejowego. Z przejazdów Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej można korzystać w okresie
wakacyjnym, zgodnie z rozkładem jazdy, a przez cały rok – na zamówienie.
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Oddziału Koszalińskiego
PTTK z okazji
Światowego Dnia Turystyki

..:: Odznaka Turystyki Pieszej ::..

Szlak pieszy im. Józefa Chrząszczyńskiego (czerwony)
ma długość ok. 50 km. Upamiętnia pioniera ruchu turystycznego w Koszalinie i autora pierwszego przewodnika po Koszalinie. Zaczyna się na Krzyżance a kończy w Tychowie.
Manowo – miejscowość gminna nad Dzierżęcinką, założona w XV w.
W 1552 r. wieś liczyła 23 domy. W 1898 r. wybudowaną linię wąskotorową do Koszalina, a 7 lat później dworzec kolejowy. Warto zobaczyć park pałacowy z XIX w. oraz ścieżkę edukacyjną „Czapla Góra”
o charakterze parku leśnego – miejsce lęgowe czapli siwej.
Polski Związek Łowiecki jest ogólnokrajową organizacją zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.
Jego geneza sięga XIX wieku i działalności pierwszych na ziemiach polskich towarzystw łowieckich. Liczy ok. 120 tys. Członków.
PZŁ zajmuje się prowadzeniem gospodarki łowieckiej, monitoringiem
łowieckim, wspieraniem i prowadzeniem badań z zakresu, krzewieniem kultury wśród myśliwych i społeczeństwa, w tym propagowaniem tradycji, etyki, kultu patronów myśliwych, kolekcjonerstwa, wystawiennictwa, jak również propagowaniem strzelectwa myśliwskiego, kynologią, trofeistyką. Polscy myśliwi uczestniczą w wielu
ważnych działaniach związanych z ochroną przyrody i środowiska
naturalnego. Dotyczy to zwłaszcza restytucji zagrożonych gatunków
zwierząt, takich jak: żubr, łoś, bóbr i sokół wędrowny.

Odznaka Turystyki Pieszej jest odznaką ustanowioną i nadawaną
przez PTTK w celu zachęcania społeczeństwa do uprawiania turystyki pieszej nizinnej, poznawania kraju ojczystego, jego przeszłości,
współczesnego dorobku, kultury, piękna krajobrazu i przyrody. OTP
można zdobywać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej odbywając
wycieczki piesze (1 km = 1 punkt) na terenach nizinnych oraz niektórych terenach wyżynnych kraju. Odznaka posiada kilka kategorii
i stopni: Siedmiomilowe Buty: srebrne i złote – odznaka dla dzieci do
10 lat, popularną, małą: brązową, srebrną i złotą, dużą: srebrną i
złotą, „Za wytrwałość w Turystyce Pieszej” w trzech stopniach, OTP
„Dla Najwytrwalszych” w trzech stopniach.

Koszalin - Manowo
25 września 2021 r.

ZAPRASZAMY NA SZLAK
www.koszalin.pttk.pl

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

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

4/4,

..:: Współorganizator ::..
• Gmina Miasto Koszalin
• Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Koszalinie

..:: Kierownictwo ::..
Komendant:
Prowadzenie trasy:

Marek Kubiak
Zbigniew Szczepaniak
(PTP st. II nr 10358)
Konkurs krajoznawczy:
Kazimierz Raczyński
(PTP st. III nr 10555)
Konkurs sprawnościowy: Ewa Kubiak
Sekretariat:
Marek Kubiak
Meta:
Radosław Brzeziński

..:: Termin i trasa rajdu ::..
Rajd odbędzie się w sobotę 25 września 2021 r. na trasie
pieszej Koszalin (Dzierżęcino) – Szlakiem Kamieni Granicznych – Manowo, ok 12 km. Meta w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Polskiego Związku Łowieckiego w Manowie.

..:: Ramowy program ::..
godz. 9.15 – zbiórka uczestników w Koszalinie przy ul. Lubiatowskiej – przystanek Dzierżęcino 11. Możliwość dojazdu autobusem MZK linii „12” (przyjazd godz. 9.03) lub linii
nr 2 (przyjazd godz. 8:28)

godz. 15.45 – Wyjazd z Manowa do Koszalina koleją wąskotorową – zakończenie na Dworcu Kolei Wąskotorowej
przy ulicy Kolejowej 4. Przyjazd ok. godz. 16.25.

..:: Przyjmowanie zgłoszeń ::..
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 22.09.2021 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. Grupy szkolne prosimy o rezerwację
miejsc telefonicznie do poniedziałku do godz. 17.00.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

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

członkowie PTTK
z opłaconą składką

18,00 zł

15,00 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 ::..
1.

2.

godz. 9.30 – wyjście na trasę pieszą. Na trasie program edukacyjny. Na mecie odbędą się konkursy: krajoznawczy,
sprawnościowy oraz prelekcje myśliwskie. Zostanie rozpalone ognisko turystyczne.
KIEŁBASKI NA OGNISKO WE WŁASNYM ZAKRESIE.

3.

godz. 15.00 – podsumowanie i zakończenie rajdu, wręczenie
odznak, nagród i dyplomów.

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 22.09.2021 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.

..:: Świadczenia ::..
Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymują:
• realizację programu i opiekę kadry PTTK,
• plakietkę rajdową i odcisk pamiątkowej pieczęci,
• transport koleją wąskotorową Manowo-Koszalin,
• drobny poczęstunek na trasie,
• potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej
i regionalne,
• dyplomy i nagrody dla najlepszych uczestników konkursów,
• inne świadczenia w miarę pozyskania.

..:: 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

IMPREZA: 42.

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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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 42. Zlot Oddziału Koszalińskiego PTTK z okazji Światowego Dnia
Turystyki w dniu 25 września 2021 r.
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 42. Zlot Oddziału Koszalińskiego PTTK z okazji Światowego Dnia
Turystyki w dniu 25 września 2021 r.
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:
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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)

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:
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:
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.

