
Cykliczne spotkania seminaryjno-warsztatowe ze szkolnymi i przedszkolnymi koordynatorami edukacji 

ekologicznej w ramach projektu pt. „Szkoła dla środowiska” 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:  
1) administratorem danych osobowych uczestników jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia,  
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kzg.pl,  
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną  
5) każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej 

zgody  
6) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w działaniach realizowanych przez Związek 

w ramach statutu  
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgłoszenie do udziału w konkursie/warsztatach 
ekologicznych/projekcie edukacyjnym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych uczestnika do celu budowania 
pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Tytuł projektu: „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” 

Edycja III pt. „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie” 

cz.2 – przygotowanie projektu badawczego (I półrocze 2019 roku) 

 

 

1. Imię i nazwisko koordynatora: ...................................................................................... 

 

2. Telefon kontaktowy do koordynatora: .......................................................................... 

 

3. Adres e-mail do koordynatora: ...................................................................................... 

 

4. Reprezentowana placówka oświatowa (nazwa i adres):  

  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 

…………….................................................................               
data i podpis dyrektora szkoły/przedszkola + pieczęć dyrektora  

 
 
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że: 
a) zapoznałem/am się z Regulaminem projektu i w pełni akceptuję jego zapisy. 
b) zobowiązuję się do: 
· uczestniczenia w przynajmniej 75% spotkań (jest to warunkiem otrzymania certyfikatu 
uczestnictwa); 
· przekazywania wiedzy i inicjowania dalszej współpracy w zespołach samokształceniowych 
na terenie własnej placówki oświatowej bądź w innych działaniach szkoły/przedszkola. 
 
 
 

 
 .................................................................... 

data i czytelny podpis zgłoszonego koordynatora   

mailto:iod@kzg.pl

