
 

 

Regulamin akcji edukacyjnej promującej segregację odpadów pod nazwą 
„ODPADY SEGREGUJESZ CHOINKĘ OTRZYMUJESZ” 

 

1. Cele akcji promocyjnej: 

Zwiększenie świadomości proekologicznej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność segregacji odpadów oraz wynikających z 

tego korzyści. Promocja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Rozpropagowanie 

wśród mieszkańców świadomości o możliwości bezpłatnego oddawania odpadów do PSZOK. 

Ideą akcji jest aktywne dbanie o środowisko naturalne oraz przypomnienie jak ważna jest 

segregacja, szczególnie elektroodpadów, które zawierają liczne substancje szkodliwe oraz 

trujące. Bardzo ważny jest także aspekt edukacyjny, czyli uświadamianie mieszkańców, że tego 

typu odpadów nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci i należy z nimi postępować w 

odpowiedni sposób.  

2. Termin i miejsce przeprowadzenia akcji. 

14 grudnia 2019 r. w godzinach  9:00 – 13:00. Filia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Busku- Zdroju przy ul. Dygasińskiego 36. 

3. Organizator 

Organizatorem akcji jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój. 

4. Uczestnicy akcji 

Akcja ekologiczna skierowana jest do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 

terenie miasta i gminy Busko – Zdrój, będących osobami fizycznymi, którzy są objęci 

obowiązkiem ponoszenia opłat na rzecz gminy Busko- Zdrój za zagospodarowanie odpadów 

komunalnych 

5. Warunki udziału w akcji edukacyjnej. 

Przynieś wysegregowane śmieci i wróć do domu z choinką.  

W zamian za przyniesione: 



- min. 30 puszek aluminiowych lub 

- min. 30 opakowań szklanych ( słoiki, butelki ) lub 

- min. 30 butelek typu PET lub 

- min. 1 kompletny duży sprzęt AGD/RTV (np. lodówka, pralka itp.) lub 

- min. 2 kompletne małe sprzęty AGD/RTV (np. żelazko, toster, mikser itp.)  

przekazywane będą świerki w doniczkach*. 

 

Uprawnionymi do otrzymania choinek w doniczkach są mieszkańcy miasta i gminy Busko – 

Zdrój. 

Pokwitowanie odbioru choinek nastąpi poprzez złożenie stosownego oświadczenia, 

stanowiącego załącznik do przedmiotowego regulaminu. Przysługuje jedna choinka na 

jedną osobę. 

 

Uczestnictwo w akcji jest bezpłatne. Udział w akcji jest równoznaczny z nieodpłatnym 

przeniesieniem na Gminę Busko-Zdrój autorskich praw do wykonywania zdjęć lub nagrań 

dokumentujących przebieg zbiórki i jego prezentowanie publiczne. 

 

*Ilość świerków w akcji ograniczona. Decyduje kolejność przybycia. 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Na podstawie art. 13 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju 
jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-
Zdrój. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail; iod@umig.busko.pl, lub tel. 41 3705260. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w akcji pn.: „ODPADY SEGREGUJESZ 
CHOINKĘ OTRZYMUJESZ” 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych 
5lat . 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora. 



7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu 
do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych 
prawem - prawo do usunięcia danych po terminie przechowywania. 

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy 
przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. do 
Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować 
brakiem możliwości uczestnictwa w akcji pn.: „ODPADY SEGREGUJESZ CHOINKĘ 
OTRZYMUJESZ” 

10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 


