
               

 
 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa 
w strukturze Narodowej Fundacji  
Ochrony Środowiska 
www.gridw.pl 

 

ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa 
tel. +22 840 66 64, fax +22 851 62 01 

e-mail: edukacja@gridw.pl 
 

 

Zgłoszenie do konkursu ZOSTAŃ OBSERWATOREM PRZYRODY 

Prosimy o wydrukowanie formularza, wypełnienie go i podpisanie przez opiekuna zgłaszającego zespół,  
a następnie przesłanie skanu dokumentu na adres edukacja@gridw.pl. 

 
DANE PEŁNOLETNIEGO OPIEKUNA ZESPOŁU/ÓW 

Imię i nazwisko:  ____________________________________________ 

Telefon do kontaktu: _______________________            E-mail: _______________________________ 

 
DANE SZKOŁY/ORGANIZACJI (jeśli zespół ją reprezentuje; jeśli nie, proszę zostawić puste) 

Nazwa szkoły:  ____________________________________________ 

Adres organizacji: ____________________________________________ 

 
ZGŁASZANY ZESPÓŁ [1] 

Liczba osób w zespole: ___________    Wiek uczestników: ____________ 
 
ZGŁASZANY ZESPÓŁ [2] 

Liczba osób w zespole: ___________    Wiek uczestników: ____________ 
 
ZGODY I OŚWIADCZENIA OPIEKUNA ZESPOŁU/ÓW 
Symbolem * zaznaczono pola obowiązkowe. 
 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, 
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa, w celach związanych z realizacją konkursu „Zostań 
obserwatorem drzew” oraz innymi projektami i wydarzeniami edukacyjnymi realizowanymi przez 
Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Oświadczam, że zostałam/em powiadomiona/y o przysługującym mi 
prawie wglądu do moich danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania, oraz że dane zostały 
podane dobrowolnie. Jestem świadoma/y, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co 
skutkować będzie usunięciem moich danych z bazy Centrum UNEP/GRID-Warszawa. 
 

Chcę otrzymywać drogą mailową bezpłatny newsletter przygotowywany przez Centrum UNEP/GRID-
Warszawa, zawierający m.in. informacje o działaniach edukacyjnych realizowanych przez Centrum 
(projekty i konkursy edukacyjne, szkolenia, warsztaty, projekty krajowe i międzynarodowe itp.). 
 

* Oświadczam, że stosowne dokumenty dotyczące zgody na wykorzystanie i rozpowszechniane 
wizerunku osób znajdujących się na materiałach graficznych wykorzystanych przy przygotowaniu 
plakatu (zdjęcia, nagrania wideo) posiadam osobiście lub posiada je szkoła/organizacja, którą 
reprezentuje zespół. 
 

* Oświadczam, iż wykorzystane w pracy konkursowej materiały graficzne oraz treści nie naruszają 
praw autorskich osób trzecich. 

 
 
 

..............................      ......................................... 
      data, miejsce                  podpis opiekuna zespołu  

mailto:edukacja@gridw.pl
mailto:edukacja@gridw.pl


              

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA CENTRUM UNEP/GRID-WARSZAWA 

 

Zgodnie z art. 13 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 zwanego dalej „RODO”, informuję, że:  
  
1. Administrator danych osobowych  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, działające w 
strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, reprezentowane przez Dyrektor Generalną - Marię 
Andrzejewską  
Dane do kontaktu:  
ul. Sobieszyńska 8; 00-764 Warszawa  
e-mail: grid@gridw.pl  
telefon: (22) 840 6664  
  
2. Cele i podstawy przetwarzania   
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ,c oraz f RODO celem podjęcia 
działań przed zawarciem umowy, zawarcie umowy, jej realizacja, rozliczenie i archiwizacja. 
  
3. Odbiorcy danych osobowych  
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, z którymi współpracujemy w związku 
z zawarciem umowy współpracy. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, 
dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.  
 
4. Okres przechowywania danych  
Państwa dane osobowe będą przechowywane w formie elektronicznej i papierowej do ustania czasu 
niezbędnego do realizacji ww. umowy oraz będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa w tym 
zakresie.  
  
5. Obowiązek podania danych  
Obowiązek   podania   przez   Państwa    danych    osobowych,    bezpośrednio    Państwa    dotyczących,  jest 
dobrowolny, ale konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości współpracy w 
zakresie ww. umowy. 
  
6. Prawa osób, których dane dotyczą:  
Przysługuje Państwu prawo do:  

• prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących na podstawie art. 15 RODO;  
• prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO *;  

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 
że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;  

• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

• prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niepotrzebne i nie ma podstawy 
prawnej do ich przetwarzania, zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

• prawo do przenoszenia danych, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, 
art. 20 ust. 1 lit. a RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
jeżeli taki sprzeciw ma zastosowanie w przepisach prawa. 
 

* wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności dokumentacji 
procedury udzielenia zamówienia. 
** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub Państwa członkowskiego.  


