ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” wraz z Parkiem Krajobrazowym
Puszczy Knyszyńskiej serdecznie zapraszają Państwa na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się
11.10.2019 r. w siedzibie PKPK oraz w dolinie rzeki Supraśl w okolicach Supraśla.
Szkolenie będzie miało na celu przybliżenie Uczestnikom zbiorowisk roślinnych występujących
w obrębie dolin rzecznych - ich cech charakterystycznych, zróżnicowania i uwarunkowań tego
zróżnicowania. Przedstawione zostaną również ważniejsze gatunki roślin, w tym gatunki rzadkie i
chronione. Omówiona zostanie również kwestia potrzeb i sposobów ochrony zbiorowisk roślinnych
dolin rzecznych. Spotkanie poprowadzi specjalista botanik i fitosocjolog Marek Wołkowycki z
Politechniki Białostockiej.

Program
10:00 - 10:45 - prezentacja „Flora i zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych dolin rzecznych Parku
Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej” (siedziba PKPK: ul. Chodakowskiego 6, 16-030 Supraśl)
10:45 - 11:00 - przerwa kawowa
11:00 - 14:00 - warsztaty terenowe (dolina rzeki Supraśl) - zalecany terenowy ubiór
14:00 - 15:00 - obiad (restauracja Incognito w Supraślu)

Zgłoszenia udziału:
W celu wzięcia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz umieszczony poniżej i przesłać go na
podany niżej adres e-mail, w terminie nie późniejszym niż 08.10.2019 r.
Osoba do kontaktu:
Paweł Szymczuk
e-mail: pawel_szymczuk@op.pl
tel. 85-718-37-85
Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Informację o zakwalifikowaniu się na szkolenie otrzymają Państwo najszybciej jak to będzie możliwe
i nie później niż 09.10.2019 r.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pn. „Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych na transektach w
dolinach rzecznych Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej”, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las”, we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej,
współfinansowanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko
Instytucja
E-mail
Telefon
Obiad wegetariański

tak/nie (niepotrzebne skreślić)

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej
„Wielki Las”, ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego 6, 16-030 Supraśl, reprezentowane przez Prezesa stowarzyszenia
2.
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod numerem tel. 85 718 37 85 lub
adresem e-mail: stowarzyszeniewielkilas@gmail.com
3.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ewidencji obecności na szkoleniu organizowanym
przez administratora, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
4.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia
wydarzenia, bądź do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu.
5.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty
przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora.
6.
Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7.
Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o
wycofaniu zgody na adres mailowy inspektora ochrony danych osobowych
8.
Na działania administratora przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych
wymaganych przez administratora jest brak możliwości uczestnictwa w wydarzeniu.
10.
W stosunku do Państwa nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
___________________________________________________________________________
W związku z wyżej wymienionymi informacjami
oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewidencji obecności na
szkoleniu organizowanym przez administratora danych osobowych tj. Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy
Knyszyńskiej „Wielki Las”

______________________
czytelny podpis uczestnika

