..:: Informacja turystyczna ::..
Niedalino – Nedlin wieś położona nad rzeką Radew. Bezpośrednio
graniczy ze Strzekęcinem i jest jedną z najstarszych wsi w gminie. O
Niedalinie wzmiankowano już w roku 1227 jako o własności
premonstrantek z Trzebiatowa. Po reformacji wieś stała się
własnością szlachecką, jednak do dziś nie zachowały się dawne
zabudowania pałacowe. jest praktycznie w środku lasów, bogatych w
jagody, grzyby i zwierzęta. Jezioro jest pełne wszelakich ryb, dlatego
jest bardzo popularne od wielu lat wśród wędkarzy z kraju i zagranicy.
Odwiedzający Niedalino mogą obejrzeć jednonawowy kościółek pw.
Matki Boskiej Częstochowskiej. W architekturze obiektu widoczny
jest brak wieży i wyodrębnionego prezbiterium. Dawniej świątynia
pełniła funkcję kaplicy cmentarnej, stąd w jej otoczeniu obecność
cmentarza z końca XIX wieku. W centrum Niedalina, po prawej
stronie drogi do Bardzlina, usytuowany jest obszar, na którym
znajdował się park dworski przylegający do 14-hektarowego jeziora
Niedalino. Tworzą one zwarty kompleks krajobrazowy. Park powstał
w drugiej połowie XIX wieku. W starodrzewie parku najliczniej
występuje brzoza brodawkowata również buk pospolity, jesion
wyniosły, klon i kasztanowiec zwyczajny. Od strony jeziora rosną
olsze czarne i wierzby białe.
Rosnowo. Historia wsi sięga średniowiecza. Pierwsze wzmianki
pisemne to informacje z 1533 r. o osadzie "Rossnow". Była to
miejscowość zamieszkała przez rybaków jeziorowych i stawowych.
Od połowy XIV w. stanowi lenno rodu von Glasenapp związane
z Manowem. Właściciele bardzo często się zmieniali. Od 22.07.1724
po podziale majątków pomiędzy 2 braci, Georg Casparow von
Glasenapp został właścicielem Zacisza i Rosnowa, a od 21.10.1748
r. całość majątków posiadał Peter von Glasenapp. Pod koniec XVIII
wieku Rosnowo należało do syna Petera von Glasenapp: Otto
Kazimierza. Po jego śmierci lenno Rosnowo od 29.04.1780r.
przeszło w ręce jego syna Paulusa Dietricha Augustowa. Na mocy
umowy z 1801 r. i aneksu z 1801 r. Rosnowo wraz z innymi dobrami
zostało sprzedane Joachimowi Casparowi von Glasenapp. Ten
z kolei po dwóch dniach sprzedał wszystkie majątki żonie Augusta
Ferdynanda von Glasenapp - Henriettcie Sabinie ur. von Wedel.
Henrietta cztery lata później dokładnie 25.05.1806 r. odsprzedała
swoje majątki, w tym oczywiście Rosnowo - Augustowi von
Glasenapp. Jego córka, Luisa Leopoldina Wilhelmina po śmierci ojca
sprzedała wszystkie majątki landratowi Carlowi Aleranderowi
Wilhelmowi hrabiemu von Wartensleben.
Od 15.05.1847 r. właścicielem majątku Rosnowo z Zaciszem został
George Holz, który odkupił je od hrabiego von Wartensleben. Z kolei
od 1870 r. do wybuchu II wojny światowej było własnością rodu von
Hohenzollern. krajoznawcza
Elektrownia wodna w Niedalinie została zbudowana w latach
1911-12 przez ówczesnego właściciela tych ziem rotmistrza Kartz'a
von Kameke (niem. nazwa Radue Uberlandzentrale Heyka G.m.b.H).
Polska nazwa jeziora Hajka i niemiecka nazwa elektrowni Heyka
powstała od nazwisk głównych udziałowców spółki: von
Heydebreck'a i von Kamecke’a. Pierwotnie elektrownia ta miała

służyć jako podszczytowa, o czym świadczy czwarta wolna
turbinownia. Elektrownia pracuje jednak jako przepływowa,
z niewielką możliwością retencji w jeziorze Hajka (o pow. 90 ha)
wystarczającej na około 18-godzinny przepływ średni. W trybie
awaryjnym obiekt ma do dyspozycji otwarcie śluz umieszczonych na
jazie elektrowni w sytuacji zbyt wysokiego poziomu wody. Posiada
trzy turbiny Francis'a firmy Voith (z lat 1912-14) o łącznej mocy
1,1 MW oraz generatory firmy AEG z 1913 roku.
Elektrownia wodna w Rosnowie została wybudowana w latach
1910-1922 w rejonie dawniej istniejącego tam młyna wodnego.
Zespół hydroelektrowni składa się z budynku elektrowni, śluzy
o wysokości 17 metrów i kanału o długości 2,8 km. Elektrownie
korzysta z retencji na jeziorze Rosnowskim i współpracuje
z elektrownią wodną Niedalino wybudowaną w roku 1912, a której
zbiornik Hajka pełni też funkcję zbiornika wyrównawczego
hydroelektrowni w Rosnowie. Ze względu na swój charakter
i usytuowanie jest elektrownią szczytową, czyli przy niskich
przepływach w nocy i w dzień woda gromadzona jest w zbiorniku
i puszczana jest na turbiny rano i wieczorem. W miarę wzrostu
przepływów czas pracy elektrowni się wydłuża. Elektrownia
wyposażona jest w 3 turbiny Francis'a firmy Voith z 1924 roku każda
o mocy 1,1 MW oraz generator o napięciu 5,25 kW firmy SSW z
1922 roku.
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Jezioro Hajka i jezioro Rosnowskie są to jeziora sztuczne,
utworzone na rzece Radwi.
Jezioro Hajka, pow. 92 ha, dł. 4,5 km, średnia szerokość - 0,5 km,
średnia głębokość - 7m. Wody jeziora są spiętrzone na wysokość
9,1 metra, zasilając zabytkową elektrownię wodną w Niedalinie,
wyposażoną w trzy turbiny o mocy 1,27 MW. Jezioro pełni też funkcję
zbiornika wyrównawczego hydroelektrowni w Rosnowie.
Jezioro Rosnowskie (pot. Rosnowo) – sztuczny zbiornik wodny
położony 59,8 m n.p.m., w północno-wschodniej części województwa
zachodniopomorskiego w powiecie koszalińskim, w gminie Manowo,
powstały wskutek spiętrzenia rzeki Radew zaporą ziemną w 1922
roku. Zbiornik Rosnowo jest jednym z najstarszych zbiorników
rentencyjnych w Polsce, powierzchnia równa jest około
190 hektarom, jego średnia głębokość mieści się w granicach od 6
do 8 metrów w dawnym korycie rzeki Radwi, a w pobliżu zapory
ziemnej nawet 12 m. Długość zbiornika wynosi 10 km, szerokość do
400 m, a pojemność całkowita ma około 8,7 mln m³. Zbiornik
wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej (elektrownia,
moc 3,2 MW), ochrony przeciwpowodziowej, a także w celach
rekreacyjnych. W marcu 1940r. wały zostały przerwane; powódź była
tak rozległa, że dotarła aż do Białogardu. Po 1940 r. Niemcy rękoma
jeńców wojennych odbudowali kanał i śluzę; tama stanowi tzw. opust
jałowy i gdy istnieje zagrożenie, spuszcza się nim wodę.

9 kwietnia 2022
Rosnowo

ZAPRASZAMY NA SZLAK
www.koszalin.pttk.pl

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

miejsc do 05.04.2022. Zgłoszenia i wpłaty można dokonać
osobiście w biurze Oddziału w Koszalinie przy
ul. Dworcowej 4/4, tel. 94 342-46-41 (biuro czynne od
poniedziałku do środy w godz. 12.00-17.00). lub przelewem
na konto: 20-2030-0045-1110-0000-0315-5640 BNP Paribas
Bank Polska S.A, jednocześnie należy przesłać
potwierdzenie wpłaty na email: oddzial@koszalin.pttk.pl

..:: Organizator ::..
•

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

4/4,

..:: Współorganizator ::..
•

Komendant Rajdu:
Prowadzenie trasy:
Konkurs krajoznawczy:
Konkurs rysunkowy:
Sekretariat:
Obsługa mety:

Marek Kubiak
Roman Jacewicz
kadra PTTK
Katarzyna Jacewicz, Ewa Kubiak

Marek Kubiak
Radosław Brzeziński

członkowie PTTK
z opłaconą składką

20,00 zł

17,00 zł

Uczestnicy z własnym
transportem

członkowie PTTK
z własnym transportem

11,00 zł

8,00 zł

jeden rodzic, który przyjdzie z dwójką dzieci,
płaci 2 zł mniej

Gmina Miasto Koszalin

..:: Kierownictwo ::..

pozostali uczestnicy

W grupach szkolnych zwolniony z opłaty jest 1 (jeden)
opiekun przypadający
na każde pełne 10 zgłoszonych osób,
np. 10+1, 20+2 !!!
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.

2.

3.

4.

i wyposażenia. Pamiętamy o aktualnych wymaganiach
sanitarnych.
Uczestnikiem Rajdu może zostać turysta, który
bezwzględnie w terminie do dnia 06.04.2022 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.

..:: Termin i trasa rajdu ::..

Telefony awaryjne (poza godzinami pracy biura):

Rajd odbędzie się w sobotę 09 kwietnia 2022 r. na trasie
Niedalino – Czacz - Rosnowo - ok. 10 km.

607 353-182, 510 155-516 lub email

..:: Ubezpieczenie ::..

..:: Świadczenia ::..

..:: Ramowy program ::..

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

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.

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.

..:: Zgłoszenia ::..

..:: Warunki uczestnictwa ::..

godz. 8.50 – zbiórka uczestników w Koszalinie na parkingu
przy Szkole Muzycznej w Koszalinie
godz. 9.00 – Wyjazd autokarami na start trasy. Wyjście na
trasę pieszą. Na mecie gorący posiłek (zupa), konkursy.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 06.04.2022 r. do godz.
17.00. Warunkiem udziału w imprezie jest wpłata na rzecz
samorealizacji imprezy. Grupy szkolne prosimy o rezerwację

1.

Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającej
od uczestników posiadania odpowiedniego sprzętu

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

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

KARTA
ZGŁOSZENIA
instytucja zgłaszająca

XXX Rajd Młodzieży „WIOSNA”

IMPREZA:

09.04.2022

DATA:

TRASA:

X piesza
PRZEBIEG:
 rowerowa

Niedalino - Rosnowo

KARTĘ PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI. PODAĆ TELEFONY OPIEKUNÓW
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Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy, zarządzeń organizatora i Karty Turysty. Uczestnicy Rajdu wyrażają
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku w mat. Promocyjnych PTTK.

data zgłoszenia

podpis kierownika grupy

pieczątka i podpis zgłaszającego

DEKLARACJA UCZESTNIKA PTTK
na XXX Rajd Młodzieży „WIOSNA”
w dniu 09 kwietnia 2022r.

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 XXX Rajd Młodzieży „WIOSNA”
w dniu 09 kwietnia 2022r.

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, email: 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, email: 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.

