Regulamin akcji „Sadzimy drzewa z MPWiK Warszawa”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Akcja „Sadzimy drzewa z MPWiK Warszawa” (dalej jako „Akcja”) jest organizowana
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.,
Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa (dalej jako „Organizator”).
2. Akcja ma na celu wzmacnianie wrażliwości na zmiany klimatyczne oraz promowanie
różnorodnych działań proekologicznych, w szczególności sadzenia drzew w miastach,
co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza, pozwala na utrzymanie niższej
temperatury otoczenia oraz absorbcję produkowanego dwutlenku węgla.
3. Organizator zapewnia przekazanie sadzonek drzew z gatunku klon zwyczajny.
§ 2 Zasady
1. Akcja jest bezpłatna i trwa do dnia 30 listopada 2021 r. lub do wyczerpania dostępnych
sadzonek drzew.
2. Do akcji może przystąpić szkoła z aglomeracji warszawskiej, której uczniowie biorą
udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych przez Organizatora w ramach
Programu Edukacji Ekologicznej „Z Wisły do Wisły – podróże z Kropelkiem”.
3. Aby przystąpić do akcji, wystarczy zapisać klasę na zajęcia edukacyjne w trzech
blokach tematycznych „Sedes to nie kosz na śmieci”, „Warszawska kranówka”, „To nie
ściema klimat się zmienia” oraz w wiadomości mailowej zgłosić chęć udziału w akcji
„Sadzimy drzewa z MPWiK Warszawa”.
4. Zgłoszenia może dokonać wyłącznie upoważniony pracownik szkoły – opiekun klasy
(dalej „Zgłaszający”),
5. Uczniowie klasy biorącej udział w zajęciach (dalej „Uczestnicy akcji”) posadzą
sadzonkę drzewa w obrębie terenu swojej szkoły, zgodnie z przekazaną instrukcją.
6. Zgłaszający przekaże Organizatorowi zdjęcia z akcji sadzenia przekazanej sadzonki
w formie elektronicznej na adres: pee@mpwik.com.pl
7. Przekazane zdjęcia będą publikowane wraz z nazwą szkoły i klasy na profilach
społecznościowych Organizatora.
8. Liczba sadzonek drzew jest ograniczona, wynosi 50 szt.
9. Organizator zapewnia dowóz sadzonek drzew na adres szkoły wskazany przez
Zgłaszającego w terminie wskazanym przez Organizatora.
10. Organizator zapewnia jedną sadzonkę drzewa na Zgłaszającego. Jeżeli w zajęciach
edukacyjnych w ramach jednej szkoły bierze udział większa liczba klas, dopuszcza się
przekazanie jednej sadzonki drzewa na klasę, nie więcej jednak niż 3 szt. na szkołę.
11. Przekazanie sadzonki drzewa zostaje potwierdzone protokołem przekazania
podpisanym przez Zgłaszającego.
12. Od momentu przekazania Zgłaszającemu sadzonki drzewa przez Organizatora oraz
podpisania przez strony protokołu przekazania, o którym mowa w pkt 11, sadzonka
staje się własnością szkoły.
§ 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
1. Zgłoszenie się do Akcji wiąże się z wyrażeniem, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej „RODO”), przez Zgłaszającego i Uczestników akcji zgody na

przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.
Warszawie S.A. danych osobowych w zakresie wskazanym w § 2 Regulaminu,
w szczególności wizerunku utrwalonego na fotografii.
2. Zgłaszający zobowiązuje się zapewnić, aby Uczestnicy akcji i ich opiekunowie prawni
zapoznali się z informacjami zawartymi w niniejszym Regulaminie przed
przystąpieniem do Akcji. Oświadczenie Zgłaszającego w tym przedmiocie jest ujęte
w protokole, o którym mowa w § 2 ust. 11.
§ 4 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Zgłaszającego i Uczestnika akcji jest Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą
w Warszawie, przy pl. Starynkiewicza 5.
2. Jeśli Zgłaszający ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania jego
i Uczestnika Akcji danych osobowych w zakresie działania MPWiK, a także
przysługujących mu uprawnień, może się skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych w MPWiK za pomocą adresu iodo@mpwik.com.pl.
3. Administrator danych osobowych – Organizator – przetwarza dane osobowe
Zgłaszającego i Uczestnika akcji na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody
wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, o którym mowa w § 3
Regulaminu. Dane osobowe Uczestnika akcji przetwarzane są w zakresie i celu
określonym w treści zgody, wskazanej § 3 Regulaminu tj. w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Akcji, a także wykorzystania danych w postaci z wizerunku
utrwalonego w formie zdjęcia do celów promocyjnych i reklamowych na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Ponadto dane
osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Akcji na postawie art. 6 ust. 1 lit. f
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3, odbiorcami
danych osobowych Zgłaszającego i Uczestnika akcji mogą być organy władzy
publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa.
5. Dane osobowe Zgłaszającego będą przechowywane przez 10 tygodni od momentu
zakończenia Akcji, tj. okres niezbędny do realizacji celów określonych w § 2, a po tym
czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w
szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań
naukowych lub historycznych lub cele statystyczne, a w przypadku wizerunku
Zgłaszającego i Uczestnika akcji do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w postaci wizerunku lub złożenia sprzeciwu.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Zgłaszającemu i Uczestnikowi akcji
przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo
dostępu
do
danych
osobowych,
w
tym
prawo
do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), w przypadku, gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
osoba,
której
dane
dotyczą
wycofała
zgodę
na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
• Organizator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do
czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Organizatora
są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą
osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) ze względu na fakt, iż jedną z przesłanek przetwarzania danych osobowych
stanowi zgoda, Zgłaszającemu i Uczestnikowi akcji nie przysługuje prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
g) Zgłaszającemu i Uczestnikowi akcji przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody równoznaczne jest
z wycofaniem się z udziału w Akcji Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
zgodnie z obowiązującym prawem.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Organizatora danych osobowych Zgłaszającemu i Uczestnikowi akcji przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Zgłaszającego danych osobowych ma charakter dobrowolny.
•

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin akcji jest dostępny na stronie internetowej www.mpwik.com.pl w zakładce
edukacja ekologiczna oraz w siedzibie Organizatora przez cały czas trwania akcji.
2. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej
www.mpwik.com.pl.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posadzenie sadzonki drzewa w sposób
niezgodny z przekazaną instrukcją oraz negatywny wpływ warunków atmosferycznych
i tym samym obumarcie sadzonki.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6. Przesłanie drogą mailową potwierdzenia udziału w akcji jest jednoznaczne z
akceptacją postanowień regulaminu.

