Regulamin projektu „Pierwszy Dzień Wiosny”

1. Niniejszy Regulamin określa warunki przystąpienia, zasady i informacje dotyczące projektu
„Pierwszy Dzień Wiosny”.

2. Projekt pn. „Pierwszy Dzień Wiosny” jest organizowany przez Sekcję
Bioróżnorodności Leśnej Koła Naukowego Leśników przy współpracy z Zakładem
Bioróżnorodności Leśnej (Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).
3. Termin wykonania projektu to 21.03.2021r. (niedziela).
4. Celem projektu jest stworzenie wirtualnej dokumentacji danych fenologicznych z
danego dnia na terytorium całej Polski.
5. Projekt jest skierowany do absolwentów i studentów Wydziałów Leśnych, edukatorów i
innych pracowników Lasów Państwowych oraz uczniów Techników Leśnych.
6. Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie ankiety internetowej
dostępnej pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/1UZIFefxk55z6i4vRPODzSPGXBtJoDtVTxE1urv_jl
n4/edit?fbclid=IwAR1sfJTllkzFx3yhmM03MimI8zoF2Svq4B_rFljnYnfgOife3caiGgIOT
hM#responses
7. Każdy uczestnik, który zgłosi się do udziału w projekcie zobligowany jest do zrobienia
trzech zdjęć:
- „portret gatunku” z bliska, tak aby były widoczne cechy morfologiczne - zwłaszcza te
ważne ze względu na diagnostykę taksonu, ponadto dobrze ilustrujące obserwowaną
fazę rozwoju organizmu,
- grupę osobników tego gatunku w celu określenia intensywności zjawiska fenologicznego, zdjęcie utrwalające cechy siedliska, na którym występują obserwowane osobniki,
Zdjęcia zostają umieszczone oraz oznaczone geodanymi w programie iNaturalist pod
linkiem: https://www.inaturalist.org/projects/pierwszy-dzien-wiosny-2021-50c965ec-33054816-b53c-ccea3beb
Metodyka prowadzenia obserwacji zostanie udostępniona drogą mailową po wypełnieniu
ankiety

8. Wysłanie odpowiednio opisanych zdjęć wraz z dziennikami powinno nastąpić do dnia
01.04.2021 r.
9. Uczestnik biorąc udział w projekcie wyraża zgodę na wykorzystanie swoich zdjęć dla
celów tego projektu, jednocześnie zachowując prawo do podpisania lub oznaczenia
zdjęcia (we własnym zakresie).
10. Efektem Projektu będzie wirtualna baza, która po opracowaniu wyników zostanie
udostępniona .

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sekcja Bioróżnorodności Leśnej Koła
Naukowego Leśników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z
siedzibą przy al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia projektu.
3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie
danych osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich
zostały zebrane.
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa.
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i
przeprowadzenia projektu oraz udostępnienia informacji o wynikach projektu. Przyjmuję
do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Sekcja Bioróżnorodności KNL
(al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
Udział w Projekcie „Pierwszy Dzień Wiosny” jest jednoznaczny z zaakceptowaniem
Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

