Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2021 z dnia 12.04.2021 r.

"Regulamin organizacji zajęć w formie zdalnej/on-line z zakresu edukacji
przyrodniczo-leśnej prowadzonej przez Nadleśnictwo Kraśnik"
1. Edukacja leśna prowadzona przez Lasy Państwowe obejmuje zagadnienia
dotyczące wiedzy o lesie oraz zrównoważonej gospodarki leśnej.
2. Zajęcia z edukacji leśnej kierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych w formie grup
zorganizowanych.
3. Zajęcia będą się odbywały za pomocą usług wideokonferencyjnych.
4. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach pracy nadleśnictwa. Zajęcia planowane
w trakcie dni wolnych, świątecznych lub godzin popołudniowych odbywają się na
podstawie indywidualnej zgody Nadleśniczego.
5. Zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji leśnej są bezpłatne.
6. Udział w zajęciach jest rezerwowany przez Zgłaszającego, np. przedstawiciela:
placówki oświatowej, opiekuńczo - wychowawczej oraz organizacji nie prowadzącej
działalności zarobkowej w zakresie edukacyjnym, turystyki i rekreacji.
7. Tematyka, program zajęć, czas trwania i termin spotkania jest uzgadniany
z prowadzącym zajęcia – upoważnionym w tym zakresie pracownikiem nadleśnictwa.
8. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez pracowników nadleśnictwa jest
możliwe po dokonaniu rezerwacji pod nr 694 410 150 oraz przesłaniu wypełnionego
i podpisanego zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
pocztą elektroniczną (krasnik@lublin.lasy.gov.pl), pocztą tradycyjną (ul. Janowska 139
, 23-200 Kraśnik ).
9. Po przyjęciu zgłoszenia wyznaczony pracownik nadleśnictwa
przekaże
koordynatorowi na wskazany adres e-mail link do spotkania on-line wraz z instrukcją
dalszego postępowania. Do pozostałych uczestników spotkania link przesyła
koordynator.
10. O rezygnacji lub zmianie terminu zajęć należy niezwłocznie poinformować
nadleśnictwo.
11. Nadleśnictwo ma prawo odwołać zajęcia edukacyjne bez podawania przyczyny.
12. Zgłaszający
zobowiązuje
się
sprawowania
nadzoru
organizacyjnego
i wychowawczego nad uczestnikami zajęć.
13. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie
i przetwarzanie danych osobowych przez nadleśnictwo na potrzeby zajęć.
14. Wszystkie dane osobowe zebrane podczas zajęć edukacjach będą przetwarzane
przez nadleśnictwo jako administratora danych w rozumieniu art. 4 pkt.
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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”.
15. Celem przetwarzania danych osobowych jest edukacja leśna wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych.
16. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych umieszczone
są na stronie internetowej Nadleśnictwa Kraśnik w zakładce INFORMACJE/RODO.

