
 

  

 

 
Kwestionariusz osobowy stanowiący podanie o wydzierżawienia łąk  

położonych na obrzeżach Puszczy Białowieskiej w miejscach bytowania żubrów 
  

Informacje osobowe     

 
Imię  

  

 
Nazwisko   

  

 

Adres zamieszkania  

 

 

 
Telefon kontaktowy  

 Pesel  

 
Nr dowodu osobistego  

 Prawo do zarządzania gruntem  właściciel/       współwłaściciel/         dzierżawca 

Informacje dotyczące gruntu 
1 

2 3 4 

 
Gmina     

 
Obręb     

 
Nr działki     

 
Powierzchnia     

Informacje finansowe 
  

  

 
Bank  

 
Nr konta  

 
 
………………………          ………..……….……………...                                                                                                                                               
(Miejscowość, data)                                                                    (Podpis właściciela lub dzierżawcy) 



 

  

 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przy składaniu podania o wydzierżawienie łąki jest 

Białowieski Park Narodowy, reprezentowany przez Dyrektora Parku, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, 

adres e-mail: bpn@bpn.com.pl , tel. 85 682 97 00. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: iod@bpn.com.pl  lub pisząc na adres naszego podmiotu 

wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: (1) w celu wykonania umowy (podstawa 

prawna: art.6 ust.1 lit. b RODO), (2) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze  

w związku z realizacją umowy (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. c RODO), (3) w celu ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. f RODO).  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być  podmioty lub organy, którym administrator zobowiązany 

jest udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz odbiorcą 

Pani/Pana danych mogą być też podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe 

powierzone do przetwarzania przez administratora w związku z realizacją świadczonych usług.   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji warunków umowy, a po tym 

czasie będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego w związku z archiwizacją dokumentów  lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych 

roszczeń; 

6. Podanie danych jest obowiązkowe do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 

zawarcie z Panią/Panem umowy.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach i warunkach 

wynikających z RODO.  

W celu realizacji wymienionych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych na adresy wskazane powyżej w pkt.1 lub 2 niniejszej klauzuli. 

8. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy 

RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 
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