
 

 

 

 

 
 
 

Klauzula informacyjna RODO w programie Monitoringu Pospolitych 
Ptaków Lęgowych (MPPL) 
 
 
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 Pani/Pana 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) dane osobowe przetwarzane będą: 
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO w celu realizacji Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych, 
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia corocznego konkursu 

MPPL oraz opublikowania informacji o laureatach w zakresie: imię i nazwisko oraz wylosowana nagroda (na 
stronie internetowej OTOP/w wysłanym e-mailu do Obserwatorów), a umożliwienie przeprowadzenia 
konkursu jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, ze względu na wyrażoną przez Panią/Pana 
zgodę, 

c. na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO co do podania danych adresowych, rozmiaru koszulki i w 
zgłoszeniu do konkursu. 

Udzielenie zgody jest nieobowiązkowe, ale pozwoli (i) wziąć udział w konkursie (ii) wysłać do Państwa koszulkę w 
odpowiednim rozmiarze. Zgodę można wycofać w dowolnej chwili, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

(3) odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z OTOP w zakresie IT/hostingu, a dane osobowe 
przechowywane będą do czasu rezygnacji z udziału w programie MPPL lub ew. obrony przed roszczeniami, 

(4) podanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail jest 
obowiązkowe dla celów przekazania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia liczeń w programie MPPL. Dane 
pozyskaliśmy od Państwa bezpośrednio lub od Koordynatora Regionalnego, 

(5) w przypadku osób małoletnich potrzebne są jeszcze dane rodziców/opiekunów prawnych, którzy wyrażają zgodę na 
przystąpienie osoby poniżej 18 roku życia do programu MPPL. Bez oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych nie 
będzie możliwym przyłączenie się do programu MPPL osoby małoletniej zgodnie z przepisami (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO), 

(6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przewarzania, 

(7) 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. 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………. 
data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 


