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Szanowni przewodnicy, 

1. Opłata za szkolenie wyłącznie na rachunek bankowy, nie pobieramy gotówki na 

miejscu; 

2. Prolongata licencji, wyłącznie za wcześniejszym przesłaniem, nie ma możliwości 

podczas szkolenia; 

3. Przy zgłoszeniu lub w innym miejscu podajemy adres, w celu wystawienia faktury; 

4. Oświadczenie jest również wymagane. 

Uwaga! 
Szkolenia na licencje dla przewodników w roku 2021. 

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach terenowych, które zamierzamy przeprowadzić 
według poniższych zasad: 
I. 
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia na adres annaa@bgpn.pl  
Anna Arcikiewicz, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. 
2. Wcześniejsze uiszczenie opłaty w wysokości 100 zł na rachunek bankowy:  81 1130 1150 
0012 1252 7820 0001Przypominamy: Koszty: wystawienie lub prolongata licencji na okres 2 lat 
- 40 zł/brutto, godzina szkolenia - 30 zł brutto/1 osoba. 
3. Przesłanie posiadanej licencji (w przypadku jej braku należy podać informacje o potrzebie 
wystawienia nowej). 
Licencja nie zostanie zwrócona, do czasu uiszczenia opłaty. 
4. Przesłanie wypełnionego oświadczenia. 
5. Osoby, które nie spełnią formalności nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu. 
II. 
1. Proponowane terminy szkoleń przewodnickich:  
13.03.2021; 20.03.2021; 10.04.2021; 17.04.2021  
2. Temat szkolenia: „Jak żyje las”  
3. Proponowana trasa: Knieja Czatożańska, Górny i Dolny Płaj. 
4. Miejsce i godzina zbiórki: parking przy dyrekcji BgPN, godz. 9.00 
5. Ze względu na charakter terenowy szkoleń, przypominamy o stosownym ubiorze i 
wyposażeniu. 
III. 
1. Istnieje możliwość zgłoszenia się na indywidualne szkolenia przewodnickie w okresie od 
1.06.2021 r. do 30.06.2021; 
2. Koszt szkolenia wynosi 300,00 zł od osoby 
3. Zapisy i terminy ustalane będą indywidualnie. 

IV. Przypomnienie: 
1. W szkoleniach uczestniczyć mogą jedynie przewodnicy beskidzcy posiadający uprawnienia 
nadane przez Marszałka Województwa. Uczestnictwo w szkoleniach jest obligatoryjnym 
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warunkiem uzyskania bądź przedłużenia licencji na Babiogórski Park Narodowy.  
2. Zgodnie z zapisami Regulaminu Udostępniania turystycznego Babiogórskiego Parku 
Narodowego 
"Turystyka zorganizowana (wycieczki zbiorowe) może odbywać się wyłącznie pod kierunkiem 
uprawnionych przewodników posiadających licencje Babiogórskiego Parku Narodowego 
uprawniające do oprowadzania wycieczek po jego terenie, lub pod opieką pracowników Parku. 
Ilość osób prowadzonych przez jednego przewodnika nie może przekraczać 50 osób". 
3. Celem wprowadzenia uprawnień przewodnika po BgPN jest: 
- zgoda na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze BgPN. 
- fachowa obsługa przewodnicka po terenie Parku w celu kształtowania i utrwalania 
pozytywnych postaw turystów wobec przyrody oraz zwiększenia bezpieczeństwa turystów. 
- przekazanie informacji o aktualnościach BgPN z zakresu turystyki.  
4. Warunkiem uzyskania licencji jest udział w szkoleniu specjalistycznym. 
5. Licencje na obszar BgPN wydawane są na okres dwóch lat. 
6. W przypadku nie przestrzegania zasad regulaminu dla zwiedzających przez przewodnika czy 
uczestników prowadzonej przez niego grupy, uprawnienia przewodnickie mogą zostać 
zweryfikowane. 
7. Istnieje możliwość zamieszczenia na stronie BgPN imiennej listy wraz z numerami telefonów 
przewodników posiadających licencję BgPN. Każdy przewodnik posiadający licencję BgPN, 
który wyraża chęć zamieszczenia swoich danych kontaktowych na stronie internetowej BgPN 
winien wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony w oddzielnym pliku. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną Babiogórski Park Narodowy zastrzega sobie prawo 
odwołania szkoleń.  
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest osobowych jest Babiogórski Park 
Narodowy  
z siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja 1403, kontakt tel. 033/8775110 lub e-mail: park@bgpn.pl; 
NIP 552-171-36-27; REGON: 122462192 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za 
pośrednictwem e-mail: iodo@bgpn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, z 
dopiskiem: „Inspektor ODO” 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniu, wystawienia 
licencji BgPN oraz publikacji danych osobowych na stronie internetowej www.bgpn.pl („Lista 
przewodników górskich beskidzkich biorących udział w szkoleniu na licencje Babiogórskiego 
Parku Narodowego”; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - wyrażenia zgody na 
przetwarzanie swoich danych osobowych  
w jednym lub większej liczbie określonych celów. W przypadku wystawienia faktury dane 
osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO - przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku 
z art. 106 e ust. 1 ustawy  
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług; 
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4) Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym świadczącym 
dla administratora usługi finansowo-księgowe, informatyczne i prawnicze oraz wykonawcom 
usług pocztowych. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów 
oraz archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach.  

6) Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo 
dostępu do treści swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz 
prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania swoich danych osobowych; na warunkach RODO. 

7) Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych,  
o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO. 

8) Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem wynikającym z 
przepisów prawa, podanie pozostałych danych wykraczających poza ten zakres jest 
dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwi udział w szkoleniu, wystawienie licencji 
BgPN lub publikację na stronie internetowej.   
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Oświadczam, że:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Babiogórski Park Narodowy  
z siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja 1403, w celu udziału w szkoleniu i wystawienia licencji 
BgPN. 
 Nie wyrażam */ Wyrażam * zgody/ę na publikację moich danych osobowych zawartych  
w złożonym Formularzu zgłoszeniowym  na stronie internetowej www.bgpn.pl („Lista 
przewodników górskich, beskidzkich posiadających licencję Babiogórskiego Parku 
Narodowego”) 
Lp. Imię i nazwisko 

adres 
Numer telefonu Nr uprawnień przewodnickich 

 

    
 
 
 

 
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie. Zostałem/am 

poinformowany/a przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych i ich 
poprawiania,  a także prawie do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.  

Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednakże, wycofanie zgody wywołuje anulowanie 
licencji BgPN lub usunięcie danych ze strony internetowej.  Zgodę mogę odwołać listownie na 
adres Babiogórskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zawoi.  

___________________________ 

(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 
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