Wiosenny Plener Fotografii Krajoznawczej
– „W poszukiwaniu przebiśniegów”
17 marca 2019 r.

1. CELE
•
•
•
•

Poznanie piękna i walorów krajoznawczo-turystycznych Gór Świętokrzyskich.
Popularyzacja fotografii krajoznawczej.
Fotografowanie w terenie.
Zdobywanie punktów na Odznaki Fotografii Krajoznawczej.

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
•

17.03.2019 r., Trasa: Radom - Bukowa Góra (Góry Świętokrzyskie) - Radom

3. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
W imprezie mogą uczestniczyć turyści zrzeszeni i niezrzeszeni w PTTK. Zgłoszenia przyjmowane będą
w dniu pleneru przez kierownika. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Prosimy o dobrowolne
przekazywanie pieniędzy na cele statutowe Oddziału przelewem na konto:
55 2530 0008 2039 1049 6708 0001
Tytuł przelewu: „Wpłata na cele statutowe: imię i nazwisko”. Wszystkie pieniądze wspomogą naszą
dalszą działalność turystyczną.

4. PROGRAM

PRZEJAZDY ODBYWAJĄ SIĘ WŁASNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU!!!
•
•
•
•
•

godz. 9.30 zbiórka na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. J. Kilińskiego
przejazd do Klonowa,
przejście na Bukowa Górę (484 n.p.m.) w Paśmie Klonowskim – fotografowanie,
przejazd do Bodzentyna – spacer po mieście, plener fotograficzny c.d.
planowany powrót do Radomia ok. godz. 17.

5. ORGANIZATORZY
•
•
•

Oddział PTTK Łucznik w Radomiu
Klub Fotografii Krajoznawczej
Kierownik imprezy: Remigiusz Kutyła – instruktor fotografii krajoznawczej.

6. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018r. poz. 1000) oraz ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 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)
1. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Odział Łucznik (dane kontaktowe 26-610 Radom, ul. Czachowskiego 46, tel. 661 702 673 e-mail: lucznik@pttk.radom.pl)
2. Oświadczamy, że respektujemy wszelkie prawa i obowiązki, wynikające z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych, zapewniając Panu/Pani:
1) prawo dostępu do danych oraz prawo do informacji;
2) prawo do sprostowania danych – po stwierdzeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do usunięcia danych – w sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
w przypadku cofnięcia przez Pana/Panią swojej zgody na przetwarzanie danych, a także, gdy zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec
przetwarzania danych, bądź gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – prawo to przysługuje Panu/Pani w następujących przypadkach: w razie
zakwestionowania prawidłowości danych osobowych - na okres pozwalający Nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
w sytuacji gdy przetwarzanie okaże się niezgodne z prawem, a sprzeciwi się Pan/Pani usunięciu danych, żądając w zamian
ograniczenia ich wykorzystania; po wniesieniu przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po Naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
5) 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;
6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem (dotyczy tylko celów ubezpieczeniowych
i marketingowych);
8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Dane osobowe przekazane Nam przez Pana/Panią przechowywane będą przez okres 10 lat.
4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przez Nas udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
6. Administratorzy danych nie mają zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
7. Kontakt z wyznaczoną przez nas osobą kontaktową możliwy jest poprzez następujący adres e-mailowy:
iod@lucznik.pttk.radom.pl;

