Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
dane do rejestracji w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl
Nazwa:
Adres:

E-mail:

Kod pocztowy:

Poczta:

Miejscowość:

Telefon:

NIP:

REGON:

Alias nazwy wykorzystywany na potrzeby aukcji (pole nieobowiązkowe, wykorzystanie aliasu jest równoznaczne z niewykorzystaniem znaku
graficznego):
W ramach uczestnictwa w aukcjach wyrażam zgodę na upublicznienie (niewłaściwe skreślić):
a) nazwy
- tak
- nie
b)

osiągniętego przypisu JDW

- tak

- nie

c)

znaku graficznego

- tak

- nie

1
Przedstawiciele:
2

Imię:

Nazwisko:

E-mail:

Telefon:

Imię:

Nazwisko:

E-mail:

Telefon:

Oświadczenie przedstawiciela:

data oraz czytelny podpis przedstawiciela

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Dyrekcję
Generalną Lasów Państwowych, (ul. Grójecka 127, 02-124
Warszawa) oraz pozostałe jednostki organizacyjne PGL LP w
tym przez Zakład Informatyki Lasów Państwowych. Wyrażenie
zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania
umowy
Zapoznałem się z regulaminem portalu e-klimat.lasy.gov.pl
i przyjmuję go do wiadomości i stosowania.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą
elektroniczną (Dz.U.2019. poz. 123) na podany adres e-mail na
temat związany z realizacją sprzedaży przeprowadzanej na
portalu e-klimat.lasy.gov.pl. Zgoda jest dobrowolna i może być
w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przez jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą
elektroniczną (Dz.U.2019 poz. 123) w formie wiadomości
tekstowej sms na podany numer telefonu na temat związany
z realizacją sprzedaży przeprowadzanej na portalu
e-klimat.lasy.gov.pl. Zgoda jest dobrowolna i może być
w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przez jej wycofaniem.
Data i czytelny podpis reprezentanta podmiotu
(zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym):

Wprowadził do bazy (wypełnia pracownik DGLP)

Data wprowadzenia (wypełnia pracownik DGLP)

Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) Dyrekcja Generalna LP informuje, iż:
1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 127, 02124 Warszawa, tel. 22 58 98 100, e-mail: sekretariat@lasy.gov.pl (dalej: „DGLP”);
2.
DGLP wyznaczyła osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, z którą można się skontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
kierując korespondencję na adres wskazany powyżej, lub poprzez adresem e-mail dane.osobowe@lasy.gov.pl.
3.
DGLP przetwarza Pani/Pana dane w celu:
a) rozpatrywania skarg, wniosków i petycji kierowanych do DGLP: (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw.. z ustawą z dnia 14 czerwca
1960 Kodeks postępowania administracyjnego);
b) koordynowania oraz sprawowania nadzoru nad działalnością dyrektorów RDLP oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych LP o
zasięgu krajowym (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z § 33 ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach oraz § 8 Statutu
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 18 maja 1994 r.);
c) zabezpieczenie ewentualnych roszczeń DGLP, jeżeli takie roszczenia powstaną, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DGLP
polegającego na obronie przed roszczeniami osób trzecich lub dochodzeniu swoich roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) zawarcia i realizacji umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy;
e) założenia konta niezbędnego do złożenia zamówienia i udziału w sprzedaży JDW na portalu e-klimat.lasy.gov.pl, podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i korzystania z dostępnych w nim funkcjonalności;
f) dopełnienia obowiązków podatkowych ciążących na administratorze danych osobowych.
4.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane mogą być udostępnianie innym odbiorcom
lub kategoriom odbiorców, tj. jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego LP w tym Zakładowi Informatyki Lasów
Państwowych. Dodatkowo odrębnym podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane w imieniu Administratora na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające);
5.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj. do czasu rozpoznania
złożonego przez Pani/Pana wniosku lub skargi lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dot. sporu powstałego z DGLP.
Dane będą przechowywane przez okres do 25 lat.
6.
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych, ich modyfikacji (sprostowania, uaktualnienia), wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych (zgodnie z art. 15-21 RODO);
7.
Dane nie będą przekazywane poza terytorium EOG.
8.
DGLP oświadcza, że podczas przetwarzania danych nie wykorzystuje mechanizmu profilowania;
9.
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych przez DGLP narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia
działań, o których mowa w pkt 3.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

……………………………………………
(data oraz podpis reprezentanta podmiotu
zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym)

…………………………………………….
(data oraz podpis przedstawiciela)

…………………………………………….
(data oraz podpis przedstawiciela)

