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      Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie klimatycznym, pn.  „Przyroda łagodzi zmiany klimatu – 

program aktywnej edukacji o wpływie zmian klimatu na bioróżnorodność i otoczenie człowieka”  2020-2021 
 

Proszę wypełnić formularz i przesłać na valis@zielonaakcja.pl    do dnia 30.04. 2020 r.  
 

I. Dane osobowe 
Nazwa  i adres placówki 

 
 

Imię i nazwisko opiekuna       
grupy 

 

 

Adres e-mail opiekuna grupy 
 

 

Nr telefonu opiekuna grupy  
 

Zgłoszenie grupy na  warsztaty 
w terenie (TAK/NIE) 

 

Zgłoszenie grupy do udziału w 
projektach badawczych 

 
 

 

Klauzula RODO 
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” z siedzibą w Legnicy (59-
220), Al. Orła Białego 2, zwaną dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania podanych 
danych osobowych.  
2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu pn. „Przyroda łagodzi zmiany klimatu-program 
aktywnej edukacji o wpływie zmian klimatu na bioróżnorodność i otoczenie człowieka finansowanego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
3. Podane dane osobowe będą udostępniane upoważnionym osobom i podmiotom w celu realizacji projektu opisanego 
w pkt. 2 niniejszej klauzuli. 

4. Osoby, których dane podano mają  prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,  
sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych,  przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 
Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenia przez nas realizacji umowy opisanej w pkt. 2 niniejszej klauzuli.  

5. Podane dane nie są profilowane, a Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. 

 
 

 
Podpis opiekuna grupy…………………………………………….. 


