FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

udziału w konkursie ornitologicznym „POSZUKIWANIE LOKALNEJ OSTOI PTAKÓW”
organizowanego w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.:
"Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia"
realizowanego w latach 2018-2021.
Konkurs sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’
Niniejszym wyrażam zgodę, na przetwarzania moich danych zgodnie z Rozporządzeniem
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.
Imię
Nazwisko
Wiek
Adres zamieszkania
Województwo
Numer telefonu
e-mail

Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych
jest dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie do kontroli treści danych, ich poprawiania
a także o prawie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wobec przekazania moich danych
osobowych innym podmiotom, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....................................................................................
czytelne podpisy rodziców*/opiekunów
prawnych*/pełnoletni uczestnik*

*niepotrzebne skreślić

Projekt „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” współfinansowany
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisana/ny

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

(imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie swoich/dziecka* danych osobowych)

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
........................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka niepełnoletniego)

w podanym wyżej zakresie przez: Fundację Ekologiczną Laudato Si' z siedzibą w Szczecinie
przy al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin, kom. 692 509 181, email: biuro@laudatosi.pl;
w celu przeprowadzenia konkursu "Poszukiwanie lokalnej ostoi ptaków" realizowanego
w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: "Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności,
szanujemy Dzieło Stworzenia".
W rozumieniu ustawy z Rozporządzeniem 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, administratorem zbiorów danych, w których przetwarzane będą moje dane osobowe
jest Fundacja Ekologiczna Laudato Si' z siedzibą w Szczecinie.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie
wiadomości pocztą tradycyjną na adres Fundacji Ekologicznej Laudato Si' (al. Wyzwolenia 52,
71-506 Szczecin).
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy w
związku z jego udziałem w konkursie "Poszukiwanie lokalnej ostoi ptaków we wszelkich
ogłoszeniach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach zamieszczonych na stornach:
www.avesobserwacje.pl oraz www.laudatosi.pl.
Oświadczam, że praca jest pracą własną dziecka, nieprzedstawianą wcześniej w innych
konkursach.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu "Poszukiwanie lokalnej ostoi
ptaków" oraz akceptuję jego warunki.

Data ……………………..............…………
.....................................................................................
czytelne podpisy rodziców*/opiekunów
prawnych*/pełnoletni uczestnik*

*niepotrzebne skreślić

Projekt „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” współfinansowany
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

