REGULAMIN
I EDYCJI
KONKURSU

POSPRZĄTAJ OKOLICĘ
ZYSKAJ
CZYSTĄ DZIELNICĘ

I. Organizator
Organizatorem konkursu jest: Miasto Zabrze
Koordynatorem konkursu jest: Wydział Ekologii
Działania związane z koordynowaniem konkursu pełnią wydziały Urzędu Miasta Zabrze:
Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, Wydział Infrastruktury Komunalnej oraz Wydział
Oświaty
Partnerem konkursu jest:
-Miejski Ogród Botaniczny,
-FCC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu ul. Lecha 10; 41-800 Zabrze (FCC).

II. Definicje
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Lider – pełnoletnia osoba reprezentująca Zabrzański Zielony Patrol.
FCC – przedsiębiorca zapewniający odbiór odpadów zebranych w trakcie trwania konkursu, który jest
partnerem konkursu.
Uczestnik – mieszkaniec miasta Zabrze (w przypadku osób poniżej 18 roku życia wraz z opiekunem lub
pisemną zgodą opiekuna prawnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego konkursu) biorący udział
w konkursie.
EcoHarmonogram – darmowa aplikacja na urządzenia mobilne z funkcją informacyjno-edukacyjną
o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, która współpracuje z urządzeniami wyposażonymi
w systemy operacyjne Android, iOS oraz Windows Phone.
Dzikie wysypisko – miejsce nieprzeznaczone do składowania odpadów, na którym porzucane są znaczne
ilości odpadów np. odpady wielkogabarytowe, budowlane, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny itp.
ZZP – Zabrzański Zielony Patrol to grupa uczestników konkursu w danej dzielnicy biorących udział
w konkursie reprezentowana przez Lidera.
Miejsce sprzątania – teren zgłoszony przez Lidera niebędący zorganizowanym miejscem
składowania/gromadzenia odpadów.
Koordynator – Wydział Ekologii, w którym funkcję osoby nadzorującej przebieg konkursu pełni Pani
Małgorzata Góra – Wolny; adres e-mail: mgora@um.zabrze.pl; tel.: (32) 37-33-488; kom.: 510-703-622,
w zastępstwie Pan Michał Góźdź adres e-mail: mgozdz@um.zabrze.pl; tel.: (32) 37-33-551: kom.:
512-925-234.
III. Cel

Celem konkursu jest kształtowanie wśród mieszkańców poczucia wspólnej odpowiedzialności
za czystość i porządek w najbliższej okolicy, który wpływa na wizerunek miasta Zabrze. Ponadto konkurs
ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zarówno dorosłych, jak i dzieci
w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, w szczególności właściwej segregacji odpadów.

IV. Zgłoszenie do konkursu

1. Każdy Lider zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu dostarcza koordynatorowi kartę
zgłoszeniową.
2. Integralną częścią karty zgłoszeniowej do konkursu są załączniki 3 i 4, a w przypadku osób
niepełnoletnich załącznik nr 5.
3. Zaleca się, aby w każdym z ZZP liczba uczestników była nie większa niż 20 osób.
4. Zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1 należy dostarczyć od 10.IX.2019 r. do 13.IX. 2019 r. osobiście
do Wydziału Ekologii Urzędu Miasta Zabrze, przy ulicy Wolności 286 w pokoju 211, w wersji
papierowej lub elektronicznej pod adres e-mail: mgora@um.zabrze.pl.
V. Warunki udziału w konkursie
1. Do zadań Lidera należy:
a) złożenie zgłoszenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu,
b) w dniu złożenia zgłoszenia odbiór od koordynatora dla ZZP rękawiczek oraz worków do
selektywnej zbiórki odpadów.
c) koordynowanie działań ZZP podczas sprzątania, w szczególności rozdysponowania rękawiczek
i worków oraz zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz ZZP,
d) zapewnienie niepełnoletniemu uczestnikowi konkursu osoby pełnoletniej sprawującej opiekę
podczas trwania akcji sprzątania niniejszego konkursu,
e) poinformowanie uczestników o konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzenia
działań w miejscu sprzątania,
f) przygotowanie sprawozdania w formie elektronicznej oraz papierowej zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszego regulaminu, w którym zamieszczone zostaną następujące dane:
- zdjęcia miejsca sprzątania przed rozpoczęciem i po zakończeniu działań ZZP oraz zdjęcie
worków z odpadami,
- ilość zebranych worków w podziale na plastik, szkło, papier, pozostałe odpady nie nadające się
do recyklingu,
- ilość zgłoszonych dzikich wysypisk,
- lista uczestników konkursu wraz ze wskazaniem najbardziej aktywnego uczestnika,
g) dokumentację o której mowa powyżej należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej
w Wydziale Ekologii (ul. Wolności 286, pokój 211) nie później niż dwa dni robocze po
zakończeniu sprzątania tj. do dnia 24.IX.2019 r. do godziny 15.00.
2. Każdy ZZP zbiera odpady w miejscu sprzątania, które zostało wskazane w zgłoszeniu.
3. Zaleca się, aby ZZP podczas działań w miejscu sprzątania wspomagał się aplikacją
EcoHarmonogram, która za pomocą funkcji „Gdzie wrzucić” ułatwi identyfikację poszczególnych
odpadów i wskaże odpowiedni kolor worka na odpady.

4. FCC zapewnia

odbiór odpadów z uzgodnionych punktów zbiórki w terminie ustalonym

z koordynatorem.
5. Po zakończonych działaniach Lider typuje do wyróżnienia najbardziej aktywnego uczestnika.
6. Podjęcie działań ZZP w miejscu sprzątania może odbywać się jedynie w obecności Lidera.
W sytuacjach nadzwyczajnych dopuszcza się zmianę Lidera po wcześniejszym poinformowaniu
koordynatora.
7. Jeżeli w trakcie wyznaczania lub realizacji działań w miejscu/miejscach sprzątania ZZP zlokalizuje
dzikie wysypisko zgłasza je za pomocą aplikacji EcoHarmonogram.
8.

Uczestnikom konkursu nie wolno:
a) podnosić ciężkich przedmiotów, w tym odpadów wielkogabarytowych (np. stare meble),
b) zbierać gruzu, potłuczonego szkła, strzykawek, materiałów opatrunkowych, środków medycznych
oraz innych materiałów niebezpiecznych,
c) sprzątać dzikich wysypisk,
d) otwierać lub przenosić znalezionych beczek lub innych pojemników, gdyż mogą zawierać
substancje toksyczne.

9. Wszystkie nietypowe odpady należy traktować z dużą ostrożnością i za każdym razem informować
o nich Koordynatora.
10. Każdy uczestnik konkursu bierze udział w akcji sprzątania na własną odpowiedzialność i zobowiązuje
się do zachowania należytej ostrożności.
11. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody oraz jakikolwiek
uszczerbek na zdrowiu poniesione przez Uczestników konkursu a także osoby trzecie.
12. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne a uczestnicy nie otrzymują z tytułu uczestnictwa
w konkursie żadnego wynagrodzenia.
VI. Zasady oceny
1. Odpady ze zgłoszonych miejsc sprzątania należy zbierać w terminie od 19.IX.2019 r. do 21.IX.2019r.
(w dniu 21.IX.2019 r. do godz. 13.00).
2. Podstawą oceny jest złożenie przez Lidera sprawozdania, o którym mowa w dziale V. pkt 1 lit. f)
regulaminu.
VII. Wytypowanie zwycięzcy
1. Komisja w składzie: Koordynator wraz z zastępcą Koordynatora, przedstawiciel Prezydenta Miasta
Zabrze oraz trzech wybranych Liderów dokona analizy złożonych w terminie wskazanym w punkcie V.
1 lit. g) sprawozdań i wytypuje najlepsze dzielnice.
2. W trakcie analizy będzie oceniana ilość zebranych worków oraz ilość uczestników w danej dzielnicy.

VIII. Nagrody
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas festynu zorganizowanego dla wszystkich uczestników
Konkursu na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, przy ulicy Piłsudskiego 60.
2. O terminie festynu koordynator poinformuje Liderów z wyprzedzeniem.
IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu niniejszego konkursu.

Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu
„Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”

Ilość pobranych worków …………….szt.

ilość pobranych par rękawiczek ………..……szt.

………………………………………….

……………………………………….

Podpis Koordynatora

Podpis Lidera

Karta zgłoszenia do Konkursu „Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”
Dzielnica: ………………………………….

Imię i nazwisko / Opiekun

L.p
1.

Lider

Wiek

Miejsce sprzątania
(ulica/okolica)

Miejsce odbioru odpadów

Załącznik nr 2
do regulaminu konkursu
„Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”

Sprawozdanie do konkursu
„Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”
Dzielnica: ………………………………….
LIDER ………………………………………………………………………………………..
ODPADY
ZMIESZANE NIE
PLASTIK

SZKŁO

PAPIER

NADAJĄCE SIĘ
DO
RECYKLINGU

ILOŚĆ
ZEBRANYCH
WORKÓW

Ilość zgłoszonych w aplikacji EcoHarmonogram dzikich wysypisk ……………szt.

LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU
Lp.

Imię i nazwisko

1.
2.
3.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Zdjęcia z miejsca sprzątania przed ……….. szt.
2. Zdjęcia z miejsca sprzątania po …………... szt.
3. Zdjęcie worków z odpadami
4. Lista osób biorąca udział w akcji

Wiek

UZASADNIENIE
DLA NAJBARDZIEJ AKTYWNYCH

Załącznik nr 3
do regulaminu konkursu
„Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”

KARTA ZGŁOSZENIA LIDERA
konkursu
„Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”
Imię:

……………………….....………

Nazwisko:

……………………….....………

Adres e-mail:

……………………….....………

Nr telefonu:

……………………….....………

Lider dzielnicy:

……………………….....………
OŚWIADCZENIA

☐

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulamin konkursu „Posprzątaj okolicę zyskaj
czystą dzielnicę” organizowanego przez Miasto Zabrze i akceptuję go.1

☐

Oświadczam, że wyrażam zgodę na mój udział w konkursie „Posprzątaj okolicę zyskaj czystą
dzielnicę”, który organizowany jest przez Miasto Zabrze.1

☐

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w mediach organizatora
oraz w mediach powiązanych (internet, telewizja, prasa drukowana), w celu informacyjnym
i promocyjnym konkursu „Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”, który organizowany
jest przez Miasto Zabrze.2

☐

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w zakresie imienia
i nazwiska oraz informacji o wyniku konkursu i otrzymanej nagrodzie w mediach organizatora
oraz w mediach powiązanych (radio, internet, telewizja, prasa drukowana), w celu informacyjnym
i promocyjnym konkursu „Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”, który organizowany
jest przez Miasto Zabrze.2

Zabrze, dnia ………………………

………………………………………………
(czytelny podpis)

1
2

Oświadczenie obowiązkowe , w
Oświadczenie nieobowiązkowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Konkurs „Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”
organizowany przez Miasto Zabrze
Kto jest Administratorem
Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści
się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.

Jak się skontaktować
z Administratorem, żeby
uzyskać więcej informacji
o przetwarzaniu Pani/Pana
danych osobowych?

Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 032 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich
nr 5-7 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Jak się skontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący
sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 032 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich
nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Jaki jest cel i podstawa prawna
przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych?

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia RODO
bowiem ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym polegającego na kształtowaniu wśród mieszkańców poczucia wspólnej
odpowiedzialności za czystość i porządek w najbliższej okolicy oraz zwiększeniu
świadomości ekologicznej społeczeństwa, zarówno dorosłych, jak i dzieci w zakresie
prawidłowego postępowania z odpadami, w szczególności właściwej segregacji odpadów.
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Pani/Pana dane będą przetwarzane również na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO, w związku z przepisami dotyczącymi
przyrzeczenia publicznego, a wynikającymi z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny, oraz
2) art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO to jest prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez administratora wynikającego ze złożonego przyrzeczenia
publicznego, mocą którego administrator zobowiązując się dotrzymać
przyrzeczenia, będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe,
w celu organizacji konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, w zakresie pomocy technicznej,
informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród
konkursowych.
Tam gdzie organizator konkursu będzie chciał publikować Pani/Pana wizerunek oraz imię
i nazwisko oraz informację o wyniku konkursu i otrzymanej nagrodzie w mediach
organizatora oraz w mediach powiązanych (internet, telewizja, prasa drukowana) podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
RODO, to jest Pani/Pana zgoda.
Kto jest odbiorcą Pani/Pana
danych osobowych?

Pani/Pana dane zostaną udostępnione podmiotowi przetwarzającemu świadczącemu usługi
IT na zlecenie Miasta Zabrze, to jest spółce Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni.

Jak długo przechowujemy
Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana
dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez
okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Jakie masz uprawnienia wobec
Administratora w zakresie
przetwarzanych danych?

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych.
W stosunku do danych osobowych, na których przetwarzanie wyraziła Pani/Pan zgodę,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie ma jednak wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
Czy przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi
na przetwarzanie danych przez
Administratora?

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

Jakie jest źródło pochodzenia
Pani/Pana danych osobowych?

Jeżeli jest Pani/Pan Liderem reprezentującym Zabrzański Zielony Patrol to dane osobowe
zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana. Natomiast dane osobowe Uczestników
Zabrzańskiego Zielonego Patrolu pochodzą od Lidera.

Jakie kategorie Pani/Pana
danych osobowych
przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące Pani/Pana kategorie danych osobowych:
1) dane identyfikacyjne typu nazwisko oraz imię,
2) dane teleadresowe w postaci numeru telefony i adresu e-mail, ale tylko
w odniesieniu do osób, które są Liderami Zabrzańskiego Zielonego Patrolu;
3) wizerunek, jeżeli wyraziła Pani/Pan na to zgodę.

Czy musi Pani/Pan podać nam
swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania
nie jest możliwe uczestnictwo w konkursie i odebranie nagrody.

Czy przysługuje Pani/Panu
prawo do nie podlegania decyzji
opartej wyłącznie
na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym
profilowaniu?

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która jednocześnie będzie
wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana
wpływało.
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Rozporządzenie 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Załącznik nr 4
do regulaminu konkursu
„Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
konkursu
„Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”
Imię:

……………………….....………

Nazwisko:

……………………….....………

Wiek:

……………………….....………

Dzielnica:

……………………….....………
OŚWIADCZENIA

☐

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulamin konkursu „Posprzątaj okolicę zyskaj
czystą dzielnicę” organizowanego przez Miasto Zabrze i akceptuję go.1

☐

Oświadczam, że wyrażam zgodę na mój udział w konkursie „Posprzątaj okolicę zyskaj czystą
dzielnicę”, który organizowany jest przez Miasto Zabrze.1

☐

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w mediach organizatora
oraz w mediach powiązanych (internet, telewizja, prasa drukowana), w celu informacyjnym
i promocyjnym konkursu „Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”, który organizowany
jest przez Miasto Zabrze.2

☐

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w zakresie imienia
i nazwiska oraz informacji o wyniku konkursu i otrzymanej nagrodzie w mediach organizatora
oraz w mediach powiązanych (radio, internet, telewizja, prasa drukowana), w celu informacyjnym
i promocyjnym konkursu „Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”, który organizowany
jest przez Miasto Zabrze.2

Zabrze, dnia ………………………

………………………………………………
(czytelny podpis)

1
2

Oświadczenie obowiązkowe
Oświadczenie nieobowiązkowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Konkurs „Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”
organizowany przez Miasto Zabrze
Kto jest Administratorem
Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba
mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.

Jak się skontaktować
z Administratorem, żeby
uzyskać więcej informacji
o przetwarzaniu Pani/Pana
danych osobowych?

Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 032 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców
Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Jak się skontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący
sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 032 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców
Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Jaki jest cel i podstawa prawna
przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych?

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia
RODO3 bowiem ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym polegającego na kształtowaniu wśród mieszkańców poczucia
wspólnej odpowiedzialności za czystość i porządek w najbliższej okolicy
oraz zwiększeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa, zarówno dorosłych,
jak i dzieci w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, w szczególności
właściwej segregacji odpadów.
Pani/Pana dane będą przetwarzane również na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO, w związku z przepisami dotyczącymi
przyrzeczenia publicznego, a wynikającymi z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny, oraz
2) art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO to jest prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez administratora wynikającego ze złożonego przyrzeczenia
publicznego, mocą którego administrator zobowiązując się dotrzymać
przyrzeczenia, będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe,
w celu organizacji konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, w zakresie pomocy technicznej,
informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania
nagród konkursowych.
Tam gdzie organizator konkursu będzie chciał publikować Pani/Pana wizerunek
oraz imię i nazwisko oraz informację o wyniku konkursu i otrzymanej nagrodzie
w mediach organizatora oraz w mediach powiązanych (internet, telewizja, prasa
drukowana) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie
art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, to jest Pani/Pana zgoda.

Kto jest odbiorcą Pani/Pana
danych osobowych?

Pani/Pana dane zostaną udostępnione podmiotowi przetwarzającemu świadczącemu
usługi IT na zlecenie Miasta Zabrze, to jest spółce Asseco Data Systems S.A. z siedzibą
w Gdyni.

Jak długo przechowujemy
Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego
Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach
archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.

Jakie masz uprawnienia wobec
Administratora w zakresie
przetwarzanych danych?

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych.
W stosunku do danych osobowych, na których przetwarzanie wyraziła Pani/Pan zgodę,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie ma jednak wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej
wycofania.

Czy przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi
na przetwarzanie danych przez
Administratora?

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

Jakie jest źródło pochodzenia
Pani/Pana danych osobowych?

Dane osobowe Uczestników Zabrzańskiego Zielonego Patrolu pochodzą od Lidera.

Jakie kategorie Pani/Pana
danych osobowych
przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące Pani/Pana kategorie danych osobowych:
1) dane identyfikacyjne typu nazwisko oraz imię,
2) wizerunek, jeżeli wyraziła Pani/Pan na to zgodę,
3) informacje o wynikach konkursu i otrzymanej nagrodzie.

Czy musi Pani/Pan podać nam
swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez
ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w konkursie i odebranie nagrody.

Czy przysługuje Pani/Panu
prawo do nie podlegania decyzji
opartej wyłącznie
na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym
profilowaniu?

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która jednocześnie będzie
wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie
na Panią/Pana wpływało.
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Załącznik nr 5
do regulaminu konkursu
„Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”

KARTA ZGŁOSZENIA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA
konkursu
„Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”
Imię dziecka:

……………………….....………

Nazwisko dziecka:

……………………….....………

Wiek dziecka:

……………………….....………

Imię opiekuna prawnego:

……………………….....………

Nazwisko opiekuna prawnego:

……………………….....………

Numer telefonu opiekuna prawnego:

……………………….....………

Dzielnica:

……………………….....………
OŚWIADCZENIA

☐

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulamin konkursu „Posprzątaj okolicę zyskaj
czystą dzielnicę” organizowanego przez Miasto Zabrze w dniach i akceptuję go.1

☐

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Posprzątaj okolicę zyskaj
czystą dzielnicę”, który organizowany jest przez Miasto Zabrze.1

☐

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w mediach
organizatora oraz w mediach powiązanych (internet, telewizja, prasa drukowana), w celu
informacyjnym i promocyjnym konkursu „Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”, który
organizowany jest przez Miasto.2

☐

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych mojego dziecka w zakresie
imienia i nazwiska oraz informacji o wyniku konkursu i otrzymanej nagrodzie w mediach
organizatora oraz w mediach powiązanych (radio, internet, telewizja, prasa drukowana), w celu
informacyjnym i promocyjnym konkursu „Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”, który
organizowany jest przez Miasto Zabrze.2

Zabrze, dnia ………………………

………………………………………………
(czytelny podpis opiekuna prawnego)

1
2

Oświadczenie obowiązkowe
Oświadczenie nieobowiązkowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Konkurs „Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę”
organizowany przez Miasto Zabrze
Kto jest Administratorem
Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Prezydent Miasta
Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy
ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.

Jak się skontaktować
z Administratorem, żeby
uzyskać więcej informacji
o przetwarzaniu Pani/Pana
danych osobowych?

Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 032 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców
Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Jak się skontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący
sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 032 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców
Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Jaki jest cel i podstawa prawna
przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych?

Pani/Pana oraz dziecka dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e)
Rozporządzenia RODO3 bowiem ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym polegającego na kształtowaniu wśród
mieszkańców poczucia wspólnej odpowiedzialności za czystość i porządek w najbliższej
okolicy oraz zwiększeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa, zarówno dorosłych,
jak i dzieci w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, w szczególności
właściwej segregacji odpadów.
Pani/Pana oraz dziecka dane będą przetwarzane również na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO, w związku z przepisami dotyczącymi
przyrzeczenia publicznego, a wynikającymi z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny, oraz
2) art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO to jest prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez administratora wynikającego ze złożonego przyrzeczenia
publicznego, mocą którego administrator zobowiązując się dotrzymać
przyrzeczenia, będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe,
w celu organizacji konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, w zakresie pomocy technicznej,
informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania
nagród konkursowych.
Tam gdzie organizator konkursu będzie chciał publikować Pani/Pana oraz dziecka
wizerunek oraz imię i nazwisko oraz informację o wyniku konkursu i otrzymanej
nagrodzie w mediach organizatora oraz w mediach powiązanych (internet, telewizja,
prasa drukowana) podstawą przetwarzania Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych
będzie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, to jest Pani/Pana zgoda.

Kto jest odbiorcą Pani/Pana
danych osobowych?

Pani/Pana oraz dziecka dane zostaną udostępnione podmiotowi przetwarzającemu
świadczącemu usługi IT na zlecenie Miasta Zabrze, to jest spółce Asseco Data Systems
S.A. z siedzibą w Gdyni.

Jak długo przechowujemy
Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie
niezbędnym do spełnienia celu dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla
którego Pani/Pana oraz dziecka dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Jakie masz uprawnienia wobec
Administratora w zakresie
przetwarzanych danych?

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
1) dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych,
3) usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych,
5) przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana oraz dziecka danych.
W stosunku do danych osobowych, na których przetwarzanie wyraziła Pani/Pan zgodę,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie ma jednak wpływu na przetwarzanie Pani/Pana dziecka danych do momentu
jej wycofania.

Czy przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi
na przetwarzanie danych przez
Administratora?

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03
00.

Jakie jest źródło pochodzenia
Pani/Pana danych osobowych?

Dane osobowe Uczestników Zabrzańskiego Zielonego Patrolu pochodzą od Lidera.

Jakie kategorie Pani/Pana
danych osobowych
przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące Pani/Pana oraz dziecka kategorie danych osobowych:
1) dane identyfikacyjne typu nazwisko oraz imię,
2) dane teleadresowe w postaci numeru telefonu opiekuna prawnego,
3) wiek dziecka,
4) wizerunek dziecka, jeżeli wyraziła Pani/Pan na to zgodę,
5) informacje o wynikach konkursu i otrzymanej nagrodzie przez dziecko.

Czy musi Pani/Pan podać nam
swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana swoich oraz dziecka danych osobowych jest dobrowolne,
niemniej bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w konkursie i odebranie
nagrody przez dziecko.

Czy przysługuje Pani/Panu
prawo do nie podlegania decyzji
opartej wyłącznie
na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym
profilowaniu?

Nie będzie Pani/Pan oraz dziecko podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która jednocześnie będzie
wywoływała wobec Pani/Pana oraz dziecka skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie na Panią/Pana oraz dziecko wpływało.
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