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ZAPROSZENIE  
 

Powiat Suwalski (beneficjent) oraz partnerzy projektu/operacji pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu 
Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych 
nadwigierskiej krainy siei” zapraszają na event turystyczny „Międzynarodowy Dzień Turysty  
w nadwigierskiej krainie siei”, który odbędzie się 8 września 2019 (niedziela). 
 

Planowany program wydarzenia*1: 
 

9:15 Zbiórka grupy autokarowej (50 os.): parking przy Starostwie Powiatowym w Suwałkach, ul. Świerkowa 60 
9:20 Wyjazd autobusem z Suwałk (przez Krzywe, przejazd z przewodnikiem) 

9:30 Odbiór uczestników z zatoczki przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem  

10:00 Przystanek w Gawrych Rudzie (przy kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbego, początek powiatowej inwestycji  
z projektu - nowej ścieżki pieszo-rowerowej); wręczenie okazjonalnych kart wstępu do WPN*2 grupie autokarowej i 

uczestnikom indywidualnym 
10:10 – 12:00  Przejście (piesze, 450 m) z przewodnikiem nową ścieżką pieszo-rowerową od kościoła do Ośrodka 

Zarybieniowego suwalskiego PZW w Gawrych Rudzie, w tym: zwiedzenie nowego punktu widokowego między jez. 
Staw i Czarne, wejście na teren stacji rybackiej PZW pod opieką przedstawiciela PZW (możliwość zakupu ryb*2) 

12:00 - 12:30 Przejazd autokarem na Słupie i dojście uczestników (300 m) do Ośrodka Edukacji Środowiskowej 

Wigierskiego Parku Narodowego  
 

12:30 – 14:30 Spotkanie turystyczne w Ośrodku Edukacji Środowiskowej Wigierskiego Parku Narodowego na Słupiu 
pt. „Podsumowanie sezonu turystycznego 2019 roku”, w tym: 

od 12:30 katering kawowy w namiocie zewnętrznym przy OEŚ Słupie 
od 12:45 do 14:25 wystąpienia / prezentacje (sala w OEŚ): 

12:45/13:15 Nowości i plany rozwoju infrastruktury turystycznej, plany dalszego jubileuszu 30-lecia Wigierskiego 

Parku Narodowego oraz podsumowanie konkursu WPN „Ogród przyjazny pszczołom” 
13:15/13:30 Nowości, plany, ruch turystyczny w Suwalskim Parku Krajobrazowym 

13:30/13:40 Działania Suwalskiej Organizacji Turystycznej i regionu 
13:40/14:00 Prezentacja nt. jednej z nowych form turystyki na terenie Wigierskiego Parku Narodowego (geocaching) 

14:00/14:10 Prezentacja nt. działalności Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach 

14:10/14:25 Podsumowanie efektów operacji/projektu (współpracy partnerskiej) 
 

12:30 – 14:30 Zajęcia przyrodnicze dla dzieci i młodzieży z edukatorami WPN (zajęcia w OEŚ i terenowe) 
 

14:30 – 15:30 Poczęstunek obiadowy (namiot zewnętrzny przy OEŚ Słupie) 
 

15:30 – 17:30/18:00  Piesze przejście ścieżką edukacyjną „Jeziora” z przewodnikiem turystycznym, dojście do miejsca 
ogniskowego przy leśniczówce Słupie 

18:00 – 19:00/19:30 Ognisko integracyjne przy leśniczówce Słupie, mały konkurs z nagrodami na turystyczną 
piosenkę o tematyce wodnej 

19:30 Wyjazd autokarem ze Słupia i powrót do Suwałk p. Krzywe 
 

*1 program może uleć modyfikacji – prosimy śledzić informacje na stronach internetowych i profilach FB partnerów projektu  

*2 specjalne karty wstępu do WPN uprawniają do jednorazowego zakupu ryb w Zakładzie Rybackim PZW w okazjonalnych cenach 
 

Udział bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zgłoszenie udziału do 05.09.2019 do:  

Starostwa Powiatowego w Suwałkach: beata.bordzio@powiat.suwalski.pl (tel. 87 5659272 ew. 5659271) z adnotacją 

czy wybierają Państwo: 
a/ dojazd autokarem, czy własnym środkiem transportu, 

b/ w godz. 12:30 – 14:30 udział w spotkaniu turystycznym, czy w zajęciach przyrodniczo-edukacyjnych. 

W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko oraz numer pesel (do ubezpieczenia). Przesłanie nam zgłoszenia 
uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją zasad przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w 

związku z niniejszą imprezą oraz udostępnienia wizerunku w celach dokumentacji i promocji wydarzenia. Udział osób 
niepełnoletnich pod opieką rodziców  lub opiekunów. 

Partnerzy operacji:  

 

  

mailto:beata.bordzio@powiat.suwalski.pl


  

 

 

 

POWIAT 

SUWALSKI 

 
 

 

 

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach  

w związku z organizacją eventu turystycznego „Międzynarodowy Dzień Turysty  

w nadwigierskiej krainie siei” w dniu 8 września 2019 r. 

 

Na podstawie 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) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej RODO − informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Suwalski z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, e-mail: 

sekretariat@powiat.suwalski.pl, tel.: 87 565 92 03, fax: 87 566 47 18.  

2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach można 

kontaktować się z Inspektorem ochrony danych – e-mail: iod@powiat.suwalski.pl lub pisemnie na adres siedziby Starostwa Powiatowego w 

Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tzn. przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w celu realizacji 

zadania publicznego – promocji powiatu.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście, tzn. przez okres 25 lat będą przetwarzane w Starostwie Powiatowym w 

Suwałkach, a po upływie tego okresu będą niezwłocznie przekazane do właściwego archiwum państwowego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553,730 z późn. zm.).  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania i wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane, tzn. zgłoszenia uczestnictwa w „Międzynarodowy Dniu 

Turysty w nadwigierskiej krainie siei” w dniu 8 września 2019 r., a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie zgłoszenia bez 

rozpatrzenia (brak rejestracji zgłoszenia udziału w tym wydarzeniu).  

10. Decyzje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.  

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody na publikację wizerunku:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Suwalski, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, e-mail: 

sekretariat@powiat.suwalski.pl, tel.: 87 565 92 03, fax: 87 566 47 18.  

2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach można 

kontaktować się z inspektorem ochrony danych – e-mail: iod@powiat.suwalski.pl lub pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Suwałkach, 

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tzn. na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celu organizacji, promocji i dokumentacji imprez kulturalnych Powiatu Suwalskiego.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o 

materiały archiwalne, przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz. U. 2019 r. poz. 553, 730 z późn. zm.).  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, jednakże wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

6. Posiada Pani/Pan również prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz prawo usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak też prawo do przenoszenia danych osobowych.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  

9. Decyzje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

 


