
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Sekretarza Generalnego 

ZG PTTK nr 3/2020 z dnia 11 marca 2020  

Zamość, dn................................ 

Imię i Nazwisko przewodnika............................................................................................. 
 
 
dane kontaktowe............................................................................................................... 

                                                                                            Zarząd Oddziału PTTK w Zamościu 

Proszę o przedłużenie uprawnień przewodnika turystycznego PTTK terenowego 

Numer legitymacji przewodnickiej : .............................................................................................  

Numer legitymacji PTTK : ..............................................................................................................  

Posiadane uprawnienia 

przewodnickie ........................................................................................................  

Opłatę za przedłużenie legitymacji-identyfikatora przewodnika PTTK w kwocie 10 zł dokonano  

w dniu .................................................................  

Podpis przewodnika PTTK 



Informacja
o działalności przewodnickiej w latach 2016 - 2020 r.

1. Imię i Nazwisko przewodnika....................................................................................

2. Nr legitymacji przewodnickiej........................................................

3. Obsługa wycieczek zleconych przez BORT PTTK w Zamościu

Ilość obsłużonych wycieczek w przybliżeniu..........................................................................................

4. Obsługa imprez turystycznych (rajdów pieszych, rajdów rowerowych, wycieczek krajoznawczych,
społecznych) organizowanych przez O/PTTK Zamościu............................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

5. Udział w szkoleniach kadry PTTK..........................................................................................................

..................................................................................................................................................................

6. Inna działalność w PTTK (wymienić jaka)............................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Podpis



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie
Towarzystwo Turystyczo-Krajoznawcze Oddział w Zamościu ul Staszica 31,
22-400 Zamośće-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ewidencji członków
Kadry Oddziału PTTK w Zamościu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) i c)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz instytucje upoważnione z
mocy prawa oraz Oddział PTTK w Zamościu

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas członkostwa w
PTTK, a po zakończeniu administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane
przez czas zgodny z przepisami prawa.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa
podania danych może skutkować odmową w aktualizacji uprawnień kadry
Oddziału.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania, lecz żadne decyzje nie będą oparte
wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą
się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

podpis


