
Karta  
Przydziału  
Powierzchni       

 

 
 
Szanowna Obserwatorko, Szanowny Obserwatorze,  
 
Dziękujemy za wzięcie udziału w Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych. Powyższa karta jest integralną częścią 
materiałów zbieranych w projekcie MPPL i jest podstawowym źródłem informacji o obserwatorze. Należy dołączyć ją 
do formularzy liczeń i przesłać do koordynatora regionalnego wraz z innymi formularzami do 31 lipca. 
 

Obserwator/ka           ID:   

Imię i nazwisko  

Adres 
korespondencyjny 

,   

Telefon  Rozmiar koszulki  

E-mail  

 
Jeśli zmieniły się Pani/Pana dane proszę wpisać je w poniższe pole: 

 

 

Koordynator/ka regionalny /a         ID:  

Imię i nazwisko  

Kontakt  

 

Dane osobowe 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

(1) administratorem danych osobowych jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), z siedzibą w Markach przy ul. 
Odrowąża 24, kontakt tel. 22 761 82 05 lub e-mail: biuro@otop.org.pl, 

(2) w OTOP nie powołano Inspektora Ochrony Danych. Z Administratorem kontaktować się można za pomocą poczty e-mail, 
(3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów statutowych Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków - na podstawie 

Art. 6 ust. 1 lit. a, b  RODO, 
(4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, a dane osobowe przechowywane będą 

w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z  art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej z dnia  29 sierpnia 1997 r., 
(5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, 

usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przewarzania, 
(6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe 

przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO, 
(7) podanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail jest obowiązkowe. Podanie danych adresowych oraz 

rozmiaru koszulki jest dobrowolne i umożliwi wysłanie Pani/Panu koszulki MPPL. Podanie  danych w zakresie: seria i nr dokumentu 
tożsamości, PESEL osoby fizycznej, nr rachunku bankowego jest niezbędne do przygotowania umowy wolontariatu. 
 

…………………………………………………. 
podpis 

 

 
Kod 

powierzchni 
 

mailto:biuro@otop.org.pl

