ZARZĄDZENIE NR . £ 5 . / 2021
STAROSTY ŁOWICKIEGO
z dnia

listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu akcji ekologicznej
„Eko-choinka”

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§1
Ustalam Regulamin akcji ekologicznej „Eko-choinka” w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Regulamin akcji ekologicznej „Eko-choinka”
W związku z panującą na terenie Polski epidemią wywołaną SARS-CoV-2 akcja
„Eko-choinka” zostanie przeprowadzona z zachowaniem szczególnych środków
bezpieczeństwa. Warunki udziału w akcji będą dostosowane do obecnej sytuacji w kraju.
Osoby biorące w niej udział zobowiązane są do przestrzegania ustalonego poniżej
Regulaminu.
1. Organizatorem akcji jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30,
99-400 Łowicz; koordynatorem - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa.
2. Celem akcji jest:
- zbiórka makulatury jako surowca do powtórnego wykorzystania;
- zmniejszenie problemu utylizacji choinek z tworzyw sztucznych.
3. Akcja skierowana jest do osób fizycznych z terenu Powiatu Łowickiego.
4. Do rozdysponowania jest 500 sztuk świerków ciętych.
5. W sytuacji gdy ilość zgłoszeń przekroczy liczbę przewidzianych do rozdania drzewek,
organizator dokona losowania zgłoszeń uczestników którzy wezmą udział w akcji.
6. Akcja odbędzie się 18 grudnia 2021 roku w godz. od 8:00 do 18:00
lub do wyczerpania drzewek, na parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego
w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30.
7. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest wcześniejsze wrzucenie do urny wystawionej
przed wejściem do głównego budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu,
ul. Stanisławskiego 30 zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko oraz numer telefonu
kontaktowego osoby, która zgłasza chęć oddania 5 kg makulatury w zamian za drzewko.
W sytuacji podania nieprawidłowego numeru telefonu lub jego braku na zgłoszeniu,
zgłoszenie będzie nieważne.
8. Urna będzie wystawiona przed wejściem do głównego budynku Starostwa
Powiatowego w Łowiczu w dniach od 2 do 6 grudnia 2021 roku w godzinach
od 8.00 do 16.00.
9. Jedno zgłoszenie może zawierać dane tylko jednej osoby.
10. Jedna osoba może dokonać tylko jednego zgłoszenia i otrzymać tylko jedno drzewko.
Organizator zastrzega sobie prawo do potwierdzenia tożsamości osoby biorącej udział
w akcji.
11. W dniach od 13 do 15 grudnia 2021 roku w godzinach od 8.00 do 16.00 pracownik
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
w Łowiczu skontaktuje się na podany w zgłoszeniu numer telefonu z uczestnikiem
akcji, podając datę, przedział czasowy i numer stanowiska zdania makulatury i odbioru
drzewka.
12. Niestawienie się w wyznaczonym dniu i przedziale czasowym w celu zdania
makulatury i odbioru drzewka, jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w akcji.
13. Każdy uczestnik dostarcza tylko i wyłącznie 5 kg makulatury wcześniej przygotowanej,
zważonej i związanej.

14. Organizator nie będzie rozdzielał paczek źle przygotowanych - większych niż 5 kg.
15. Uczestnik po dostarczeniu makulatury odbierze cięty świerk, zapakowany w siatkę.
16. Świerki będą wydawane losowo, bez możliwości ich rozpakowywania.
17. Wydane świerki podlegają rejestracji w dokumencie „Rejestr wydanych drzew”
(załącznik nr 1).
18. W przypadku nierozdysponowania drzew przeznaczonych na akcję, Zarząd Powiatu
Łowickiego zadecyduje o ich podziale pomiędzy wybrane jednostki organizacyjne
Powiatu Łowickiego.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz
odwołania akcji ze względu na panującą epidemię COVID-19.
20. Wrzucenie do urny zgłoszenia udziału w akcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznienie wizerunku zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Regulaminu
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu akcji
ekologicznej „ Eko-choinka ”

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1 ) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych
przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz.

jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu,

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail
iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400
Łowicz, ul. Stanisławskiego 30.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji działań z zakresu edukacji
ekologicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Dane mogą być ujawnione mieszkańcom Powiatu Łowickiego, a w szczególności uczestnikom
biorącym udział w akcji ekologicznej „Eko-choinka”. Dane osobowe mogą być przekazywane
innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140).
6. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz wycofania zgody.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych
osobowych państwa dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Są Państwo zobowiązani
do ich podania a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości przystąpienia do akcji.

Oświadczam, iż powyższą informację przyjąłem/łam do wiadomości.

