
                                                

REGULAMIN
                                     zbiórki nakrętek i baterii ”Dziś segreguje i dużo zyskuje”     
                                                                                      

 §1
Organizatorem akcji jest :

Dom Kultury „Jowisz” w Gaworzycach

§2
Zbiórka 

realizowana jest w ramach zadania „Młodzi, aktywni, EKO-logiczni” współfinansowanego ze środków
Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  

§3
                                                                              Cel zbiórki:
 Celem zbiórki baterii i plastikowych nakrętek jest edukacja i promowanie  świadomości ekologicznej wśród 
mieszkańców Gminy Gaworzyce, kształtowanie nawyku wyodrębniania odpadów niebezpiecznych ze  
strumienia odpadów komunalnych oraz zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z recyklingu.
Dodatkowym efektem prowadzonej zbiórki jest wymiana plastikowych nakrętek, baterii na upominki.
                                                                                  

 §4
 Termin:

Zbiórka trwać będzie od 25 maja do 30 sierpnia 2020r. Bądź do wyczerpania nagród rzeczowych.
                                                             

§5
W zbiórce mogą uczestniczyć indywidualni mieszkańcy Gminy Gaworzyce. Ze zbiórki wyłączone są szkoły i

instytucje. Każdy mieszkaniec gminy może wziąć udział w akcji tylko raz.
                                                                                   

§6
Za przekazanie minimum 0,5 kg baterii lub 1 kg plastikowych nakrętek mieszkaniec otrzyma nagrodę rzeczową

(do wyczerpania zapasów). 
                                                                                   

§7
Zebrane baterie, plastikowe nakrętki będą systematycznie przyjmowane w siedzibie Domu Kultury „Jowisz” ul.

Dworcowa 95 59- 180 Gaworzyce. Z powodu zaistniałej sytuacji, do odwołania, forma przekazywania
surowców wtórnych ulega zmianie. Osoby planujące przekazać nakrętki lub baterie zobowiązane są do

wcześniejszego kontaktu telefonicznego z pracownikiem domu kultury i omówienia szczegółów dostarczenia
surowców.

                                                                                   
§8

Odebranie upominku będzie potwierdzone podpisem mieszkańca na protokole.

                                                                                      §9
Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu. Dodatkowe

informacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonu: 781 316 100 lub za pośrednictwem maila:
dkjowisz@gaworzyce.com.pl.

                                                                                   
 §10

Informacje końcowe.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu  przyznania nagrody. Poprzez podanie 
danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska w publikacjach wydawanych 
przez Organizatora oraz w Internecie.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu.



      KLAUZULA   INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest  Dom Kultury „Jowisz” w Gaworzycach, zwany
dalej : Administratorem. Uczestnik może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:

 Dom Kultury „Jowisz”  w Gaworzycach ul.  Dworcowa 95 59-180 Gaworzyce  lub telefonując  pod
numer 718-316-100 . Kontakt z inspektorem ochrony danych w Domu Kultury „Jowisz” możliwy jest
poprzez adres email: iodo@gaworzyce.com.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są w związku z organizacją akcji „Dziś segreguję i dużo zyskuję”.
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie

udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów
prawa.

4. Administrator  nie  zamierza  przekazywać  danych  do  państwa  trzeciego  ani  do  organizacji
międzynarodowych.

5. Dane przechowywane będą nie dłużej niż jest to konieczne, oraz wyznaczony przepisami prawa okres.
6. Uczestnik ma prawo żądać od Administratora dostępu do  danych, ich sprostowania, zaktualizowania,

jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępniania danych osobowych
zostały określone przez przepisy prawa polskiego.

7. W związku z przetwarzaniem  danych osobowych przez Administratora uczestnikowi przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych
decyzji, w tym będących wynikiem profilowania*.

 Profilowanie  oznacza  dowolną  formę  zautomatyzowanego  przetwarzania  danych  osobowych,  które  polega  na  wykorzystaniu  danych
osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących
pracy  tej  osoby  fizycznej  ,  jej  sytuacji  ekonomicznej,  zdrowia,  osobistych  preferencji,  zainteresowań,  wiarygodności,  zachowania,
lokalizacji lub przemieszczania się.
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