Załącznik Nr 3/B do Polityki ochrony danych osobowych

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Fundacja Ekologiczna Laudato Si' jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku
publicznego i działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu
społeczności. Fundacja promuje zdrowie i życie Człowieka poprzez inicjowanie oraz propagowanie
wszelkich działań służących zachowaniu i ochronie środowiska, przyrody i krajobrazu oraz
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, a także wspiera rozwiązania służące skutecznemu
przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego.
Celem Fundacji jest realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na terenach jednostek
samorządu terytorialnego zgodnie z:
 Konwencją o różnorodności biologicznej sporządzonej w Rio de Janeiro dn. 05 czerwca 1992 r.
(Dz.U. z 2002 r. poz. 185 Nr. 1532);
 Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w państwach
dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce, sporządzonej
w Paryżu dnia 17 czerwca 1994 r. (Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1538).
 Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej
konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku
z dnia 19 maja 1992 r. przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r.( Dz.U. 2016 poz. 1631)
1. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Ekologiczną
Laudato Si' przy alei Wyzwolenia 52 w Szczecinie w imieniu swoim lub dziecka niepełnoletniego:
....................................................................................................................................................................................

(IMIĘ I NAZWISKO OSOBY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH SWOICH / DZIECKA NIEPEŁNOLETNIEGO1)
....................................................................................................................................................................................

(IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA NIEPEŁNOLETNIEGO)

dla potrzeb związanych z realizacją projektu edukacji ekologicznej realizowanego w ramach umowy
o numerze 31/2018/Wn-50/EE-ee/D o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Poznajemy ptaki
Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” w formie dotacji zawartej
w dniu 09.02.2018 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z siedzibą w Warszawie oraz umowy dotacji nr 2018D0227S na dofinansowanie zadania:
„Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” zawartej w dniu
21.06.2018 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą
w Szczecinie, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także prowadzenia przechowywania
i udostępniania dokumentacji Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie oraz dla celów marketingowych związanych wyłącznie z działalnością Fundacji
Ekologicznej.
2. Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Prezes Zarządu Fundacji Ekologicznej
Laudato Si' przy al. Wyzwolenia 52 w Szczecinie Pan Łukasz Chorągwicki.
4. Inspektorem Ochrony Danych w Fundacji Ekologicznej Laudato Si' przy al. Wyzwolenia 52
w Szczecinie jest Pan Mirosław Krawczyk. Dane kontaktowe: al. Wyzwolenia 52 w Szczecinie
Mirosław Krawczyk tel. 667 589 711, email: biuro@laudatosi.pl.
5. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie
się odbywać w celu wykonywania zadań statutowych Fundacji tj. określonych w Statucie
Fundacji Ekologicznej Laudato Si' realizowanych m.in. poprzez następujące działania:
1) prowadzenie działalności pedagogicznej, edukacyjnej, szkoleniowej, informacyjnej, promocyjnej
i reklamowej, w tym popularyzację zasad ekologii, ochrony środowiska i przyrody,
zrównoważonego rozwoju oraz działalności Fundacji w środowiskach masowego przekazu;
2) edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju;
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3) działalność

szkoleniowa, organizacja spotkań, zjazdów, zebrań, wykładów, warsztatów,
konferencji, sympozjów, targów, wystaw, konkursów, kursów, wycieczek, obozów oraz wypraw;
4) zachowanie i wzbogacanie środowiska naturalnego;
5) inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi amatorskiego ruchu ekologicznego;
6) publikowanie artykułów tematycznych w czasopismach naukowych, prasie branżowej
i popularnej;
7) działalność wydawnicza;
6. PODSTAWA PRAWNA:
1) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491).
2) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365).
3) 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), w szczególności art. 6 oraz art. 7 rozporządzenia, a także na
podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000).
4) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. nr 100 poz. 1024).
7. KATEGORIE DANYCH. WYMÓG PODANIA DANYCH. KONSEKWENCJE BRAKU PODANIA DANYCH. Dane, które
będą przetwarzane zostały wskazane w "Formularzu zgłoszeniowym dla obserwatora" o przyjęcie do
udziału w charakterze uczestnika aktywnego w projekcie edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy
ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”, w formularzach
wypełnionych w trakcie przyjęcia oraz w okresie późniejszym. Podanie wszystkich danych jest
dobrowolne. Podanie danych związane z realizacją projektu edukacji ekologicznej realizowanego
w ramach umowy o numerze 31/2018/Wn-50/EE-ee/D o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.:
„Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” w formie dotacji
zawartej w dniu 09.02.2018 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z siedzibą w Warszawie oraz umowy dotacji nr 2018D0227S na dofinansowanie zadania:
„Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” zawartej w dniu
21.06.2018 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą
w Szczecinie, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, organizacją wszelkich działań wpływających na
prawidłową realizację projektu (kontakt telefoniczny, e-mail, a także poprzez portal
avesobserwacje.pl i stronę na facebook.com z uczestnikami projektu, przekazanie wyposażenia
i pakietów młodego ornitologa, organizacja comiesięcznych spotkań uczestników z animatorami,
warsztatów, konferencji, szkoleń) , a także prowadzenia, przechowywania i udostępniania
dokumentacji Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie oraz dla celów marketingowych związanych wyłącznie z działalnością Fundacji
Ekologicznej Laudato Si'. NFOŚiGW będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imiona
i nazwisko, adres zamieszkania lub zameldowania, adres e-mail, numer telefonu. W celu
wypełnienia wymogów sprawozdawczości Fundacja zobowiązana jest przedstawić NFOŚiGW w
Warszawie: listy obecności ze szkoleń, warsztatów, konferencji oraz listy z comiesięcznych spotkań
animatorów z uczestnikami; dokumentację filmową, fotograficzną, z konferencji, szkoleń,
warsztatów, listę osób nagrodzonych w konkursach wraz z listą potwierdzenia odbioru nagród; w
przypadku obserwacji terenowych uczestników projektu raport z portalu avesobserwacje.pl
zawierający: liczbę osób, liczbę wyjść w teren każdego uczestnika z potwierdzeniem "zrzutu"
statystyk rejestracji uczestników na portalu avesobserwacje.pl; dokumenty potwierdzające
przekazanie do uczestników i wykorzystanie do końca trwania projektu lornetek oraz dokumenty
potwierdzające przekazanie uczestnikom wyposażenia (Przewodnik Collinsa i Vademecum
obserwatora) i "pakietu młodego ornitologa". W celu wypełnienia wymogów sprawozdawczości
Fundacja zobowiązana jest przedstawić do WFOŚiGW w Szczecinie następujące dokumenty:
dokumentację filmową, fotograficzną z poszczególnych etapów działań realizowanych w ramach
projektu; listy obecności uczestników szkoleń, warsztatów, konferencji; wykazy potwierdzające
rozdysponowanie pakietów młodego ornitologa, lornetek, Przewodników Collinsa, Vademecum
obserwatora; listy nagrodzonych osób w konkursach z potwierdzeniem odbioru nagród.
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Konsekwencją odmowy podania w/w danych jest brak możliwości przyjęcia osoby do projektu
edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło
Stworzenia”.
W celu promocji projektu edukacji ekologicznej, a także prezentacji aktywności wszystkich osób
zaangażowanych w projekt Fundacja prowadzi działania związane z promocją projektu za
pośrednictwem Internetu korzystając z portalu przyrodniczego avesobserwacje.pl oraz strony na
facebook.com „@PoznajemyPtakiPolski”. Na portalu avesobserwacje.pl i stronie na
facebook.com „@PoznajemyPtakiPolski” mogą być wykorzystywane następujące dane osobowe:
1) imię i nazwisko, miejscowość - w celu prezentowania autorstwa zdjęć o tematyce przyrodniczej
przekazywanych przez uczestników na portal i prac graficznych, plastycznych, wideo, filmów o
różnych formatach wykonywanych przez uczestników w ramach udziału w projekcie edukacji
ekologicznej, prezentacji list uczestników w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu
(spotkania z animatorami, warsztaty, szkolenia, konferencje, wycieczki), prezentacja laureatów
konkursów organizowanych w ramach projektu edukacji ekologicznej;
2) zdjęcia - dokumentacja fotograficzna grup uczestników ze wszystkich wydarzeń organizowanych
w ramach projektu edukacji ekologicznej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych na portalu avesobserwacje.pl;
Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych na portalu Facebook na stronie
@PoznajemyPtakiPolski;
Pani/Pana dane osobowe na podstawie ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217,
357, 398, 650) będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz będą
archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Gminie Miasto Szczecin.
9. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH. Przysługują Pani/Panu następujące prawa
związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych,
 prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych
(dane kontaktowe w punktach 3 i 4 powyżej).
10. PRAWO WYCOFANIA ZGODY. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie
zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody na wskazany wyżej adres korespondencyjny.
11. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, adres do korespondencji: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH.

Data ……………………..............…………

Podpis

……................…........................................................………
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