REGULAMIN
Zadania pn.: Realizacja programu ,,Sadzimy drzewa i krzewy – walczymy o czyste powietrze”

1. Organizatorem akcji jest Powiat Krakowski - Starostwo Powiatowe w Krakowie,
ul. Słowackiego 20, 30-037 Kraków.
2. Koordynatorem akcji jest Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Krakowie.
3. Celem akcji jest:
- poprawa jakości powietrza;
- dokonanie nowych nasadzeń drzew;
- przeciwdziałanie wymieraniu pszczół;
- ochrona bioróżnorodności,
- szerzenie edukacji proekologicznej.
4. W akcji mogą wziąć udział osoby indywidualne oraz placówki oświatowe z terenu
powiatu krakowskiego.
5. W akcji nie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy.
6. Uczestnicy indywidualni akcji mogą otrzymać maksymalnie 2 sadzonki drzewek,
a placówki oświatowe w zależności od zapotrzebowania jednak nie więcej niż
10 sadzonek drzew.
7. Przekazanie sadzonek odbędzie się:
❖
dnia 16.04.2019r. (wtorek) w godzinach 10:00-13:00 przy:
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, Krakowska 15,
32-065 Krzeszowice
• Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, ul. M. Kopernika 13,
32-050 Skawina
❖
dnia 16.04.2019r. (wtorek) w godzinach 12:00-15:00 przy:
• Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka w Skale,
ul. ks. St. Połetka 30, 32-043 Skała
8. Organizatorzy akcji nie przewidują innych terminów przekazywania sadzonek.
9. Dostępne sadzonki to sadzonki drzew liściastych owocowych (m.in. jabłoń, grusza,
wiśnia, śliwa, czereśnia).
10. Do rozdysponowania jest ok. 1625 sadzonek drzew owocowych (po ok. 540 szt.
na wyznaczone wyżej miejsce).
11. Rośliny będą rozdawane zgodnie z kolejnością przybyłych osób, aż do wyczerpania
sadzonek.
12. Nie ma możliwości wyboru gatunku drzewka.
13. Organizator nie świadczy usług transportu drzewek pod wskazany adres. Uczestnik
akcji zobowiązany jest do zorganizowania własnej formy dowozu sadzonek drzew.
14. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne drzewka powstałe
z winy dostawcy oraz niewłaściwie wykonane nasadzenia i późniejszą pielęgnację.
Reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrywane.
15. W przypadku nierozdysponowania do godziny 13:00 lub 15:00 (w zależności
od wyznaczonego miejsca) roślin przeznaczonych na akcję, Zarząd Powiatu

w Krakowie zadecyduje o podziale drzew pomiędzy wybrane jednostki organizacyjne
Powiatu Krakowskiego lub dokona ich zwrotu.
16. Organizator akcji zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w razie
zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
17. Udział w akcji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
18. Osoby fizyczne biorące udział w akcji lub reprezentujące inne podmioty biorące
w niej udział wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Powiat Krakowski –
Administratora danych osobowych z siedzibą w Krakowie przy al. Słowackiego 20,
30-037 Kraków, adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Krakowie,
al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, danych osobowych, tj. imienia i nazwiska
w
celu
organizacji
działań
z
zakresu
edukacji
ekologicznej
w celu propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
informujemy, że:
administratorem Państwa danych osobowych jest Powiat Krakowski, 30-037 Kraków,
Al. Słowackiego 20;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iod@powiat.krakow.pl lub telefonicznie: 12-39-79-509, 12-39-79-573
3) celem zbierania danych jest realizacja zadania proekologicznego
4) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika
z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
5) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora
(np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
6) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
7) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
8) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
oraz z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r.;
9) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych
przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją
niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
11) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.
1)

