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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

KONKURS DLA ADMINISTRACJI LOKALNEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA NAJBARDZIEJ 

PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM I ZASADOM JEDNOLITEGO SYSTEMU SEGREGACJI ODPADÓW 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW PROWADZONE NA TERENIE GMINY  

 

Gmina (nazwa gminy oraz dane teleadresowe urzędu gminy)  

 

 

 

Opis zrealizowanych i realizowanych przez Uczestnika, skierowanych do mieszkańców, działań 
informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w 
szczególności na temat zasad selektywnego zbierania odpadów zgodnie z Jednolitym Systemem 
Segregacji Odpadów, w tym m.in.: 

• opis podstawowych przesłanek uzasadniających realizację działań informacyjno-edukacyjnych 
na terenie gminy (np. uzasadnienie podjęcia działań - diagnoza sytuacji, założone cele 
edukacyjne, zidentyfikowane grupy docelowe dla realizowanych działań informacyjno-
edukacyjnych); 

• opis zrealizowanych i realizowanych działań (np. przyjęte formy działań, terminy realizacji tych 
działań, uzasadnienie przyjętych form działań w kontekście grup, do których były one 
skierowane, treści komunikowane w ramach tych działań); 

• opis sposobu monitorowania i weryfikacji / ewaluacji uzyskanych rezultatów podejmowanych 
działań informacyjno-edukacyjnych. 

 (maksymalnie do 8000 znaków z uwzględnieniem spacji, do opisu można dołączyć linki dokumentujące 
działania: np. relacje zdjęciowe, broszury, ulotki.).  
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Dane osoby podpisującej Zgłoszenie w imieniu Uczestnika: 

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja służbowa 

 

 

Dane kontaktowe osoby wysyłającej Zgłoszenie: 

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe       
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E-mail 

 

Telefon 

 

 

Integralną częścią formularza stanowi załączona do Zgłoszenia kopia obowiązującego na terenie 
gminy Uczestnika Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości w Gminie.   

Kopia Regulaminu potwierdzona za zgodność z oryginałem. 

Oświadczenia i zgody: 

I. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki. 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ministra Środowiska z siedzibą w Warszawie,  

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, zawartych w Zgłoszeniu moich danych osobowych w celu i 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na końcu Formularza. 

III.    Zgłoszenie do Konkursu jest też równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wystawianie i 
wykorzystywanie prac na polach eksploatacji: 

a) strona www oraz media społecznościowe 

b) materiały edukacyjne i informacyjne 

c) powielanie na płytach CD, nośnikach cyfrowych oraz w druku  

………………………………………………………………………… 

                                                                                                          Miejscowość, data i podpis 

 

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27kwietnia 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 (RODO) 
informujemy, że: 
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1. Organizator będzie zbierał następujące dane: 

a) imię i nazwisko osoby podpisującej Zgłoszenie w imieniu gminy. 

b) adres poczty elektronicznej osoby przesyłającej Zgłoszenie w imieniu gminy. 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Minister Środowiska 
z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Przetwarzanie danych 
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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). 

3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu i 
ogłoszenia wyników w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, a w szczególności w 
celu komunikacji z Laureatami Konkursu wręczenia Nagród, a także rozliczenia Konkursu. 

5. Każda z osób , o których mowa w pkt 1 niniejszej klauzuli, posiada prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

b) sprostowania danych osobowych, 

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

e) przeniesienia danych. 

6. Każda z osób , o których mowa w pkt 1 niniejszej klauzuli, posiada prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku odmowy podania 
danych lub odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji 
Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie i podlega zniszczeniu. 

7. Każda osoba podpisująca Zgłoszenie w imieniu gminy zezwala na wykorzystanie jego imienia i 
nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu. 

8. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1 niniejszej klauzuli, nie będą udostępniane podmiotom 
zewnętrznym z wyjątkiem przypadków opisanych w ust. 11 i przewidzianych przepisami prawa. 

9. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1 niniejszej klauzuli, po ich wykorzystaniu w celu 
przeprowadzenia Konkursu, zostaną usunięte w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyników 
Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 10. 

10. Wszelkie dane osobowe zawarte w Zgłoszeniach Laureatów w Konkursie będą przechowywane 
przez okres 6 lat od końca roku, w którym ogłoszono wyniki Konkursu. 
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11. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty przetwarzające, które świadczą 
w imieniu i na rzecz Administratora danych usługi związane z przetwarzaniem danych w celach 
realizacji i rozliczenia Konkursu, to jest: Organizator - DSK Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bielawska 6/3 kod pocztowy 00-511; Agencja - 
38PR&Content Communication Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy 
ul. Gdańskiej 47/49, kod pocztowy 97-729. Dane osobowe mogą zostać także przekazane do 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 
Warszawa. 

 


