
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OBSERWATORA 

- dla osoby pełnoletniej 

do udziału w projekcie edukacji ekologicznej pn.:  

"Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia" 

realizowanego w latach 2018-2021. 

Zgłaszam się do udziału w projekcie edukacji ekologicznej w charakterze obserwatora 

(uczestnika aktywnego) realizowanego przez Fundację Ekologiczną Laudato Si'  

z siedzibą w Szczecinie, al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin: 

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

Wiek  

Adres zamieszkania  

Województwo  

Numer telefonu  

e-mail  

 

 

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

       Czytelny podpis obserwatora 

 

 



 

Wymagane zgody od zgłaszającego się obserwatora 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie 

edukacji ekologicznej pn.: "Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy 

Dzieło Stworzenia", której organizatorem jest Fundacja Ekologiczna Laudato Si' z siedzibą  

w Szczecinie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. 

Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, 

możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem 

danych osobowych jest Fundacja Ekologiczna Laudato Si' z siedzibą w Szczecinie, adres:  

Al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin. 

 

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

       Czytelny podpis obserwatora   

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ekologiczną 

Laudato Si' z siedzibą w Szczecinie, adres: Al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin, jako 

administratora danych osobowych, w celach przetwarzania danych osobowych przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. NFOŚiGW w Warszawie będzie przetwarzać dane 

przekazane przez Fundację Ekologiczą Laudato Si' wyłącznie w celu wykonania Umowy o 

dofinansowanie w formie dotacji, nr 31/2018/Wn50/EE-ee/D pn. "Poznajemy ptaki Polski  

i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia" na realizację wymienionego 

przedsięwzięcia oraz w celach archiwalnych i statystycznych, nie dłużej niż do dnia 

31.05.2021 roku. 

 

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

      Czytelny podpis obserwatora  

 

Oświadczenie pełnoletniego obserwatora (uczestnika aktywnego) 

Fundacja Ekologiczna Laudato Si' nie wykupuje ubezpieczenia NNW dla obserwatorów 

(uczestników projektu), zapewnienie ubezpieczenia stoi po stronie obserwatora. W związku z 

powyższym obserwator oświadcza, że w sytuacji zaistnienia wypadku podczas prowadzenia 

obserwacji terenowych w okolicach miejsca zamieszkania lub pobierania nauki w ramach 

projektu edukacji ekologicznej pn.: "Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, 



szanujemy Dzieło Stworzenia" zobowiązuję się nie wnosić skargi i nie wkraczać na drogę 

prawną w stosunku do: 

 Fundacji Ekologicznej Laudato Si' z siedzibą w Szczecinie, Al. Wyzwolenia 52, 

71-506 Szczecin; 

 osób pracujących w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: "Poznajemy ptaki 

Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia": koordynatora 

projektu, zastępcy koordynatora projektu, koordynatora merytorycznego  

oraz animatorów; 

 pracowników Fundacji Ekologicznej Laudato Si' z siedzibą w Szczecinie. 

 

Miejsce i data:........................................................................................................................... 

Imiona i nazwisko obserwatora (uczestnika aktywnego): 

1................................................................................................................................................. 

  

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

       Czytelny podpis obserwatora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


