Regulamin Akcji
organizowanej przez Fundację Odzyskaj Środowisko z siedzibą w Bogumiłowie
w ramach projektu Elektryczne Śmieci
(wsparcie zbiórek elektroodpadów w miastach 2022)
„BŁĘKITNE OGRODY W SIEDLCACH”
§ 1.
ORGANIZATOR AKCJI
1. Organizatorem Akcji jest: Fundacja Odzyskaj Środowisko z siedzibą w Bogumiłowie,
ul. Nowa 2, 97-410 Kleszczów, KRS 0000384339, NIP 6572885362.
2. Akcja jest organizowana w imieniu i na rzecz Miasta Siedlce.
3. Partnerem Akcji jest: AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego S.A.
4. Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (dalej:
Regulamin) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Udział w Akcji jest dobrowolny i bezpłatny.
6. Regulamin dostępny jest pod następującym adresem Organizatora: ul. Źródlana 116,
26-065 Piekoszów oraz na jego stronie internetowej www.szkolnecentrumrecyklingu.pl.
7. Poprzez przystąpienie do Akcji Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.
8. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Akcji, interpretacji i postanowień tego Regulaminu
rozstrzyga Organizator.
9. Czas trwania Akcji od dnia 4 maja do dnia 20 maja 2022 r.
10. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych.
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§ 2.
CELE AKCJI I PRZEDMIOT AKCJI
Celem Akcji „BŁĘKITNE OGRODY W SIEDLCACH” jest wzrost świadomości ekologicznej
uczestników poprzez:
a) rozpowszechnianie wiedzy na temat działań ukierunkowanych na poprawę stanu
środowiska naturalnego
b) propagowanie idei wspierania pszczół poprzez zasiewanie łąk kwietnych
c) propagowanie wiedzy na temat konieczności właściwej segregacji zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz baterii (dalej zwane również: elektrycznymi śmieciami)
do czerwonych pojemników,
d) rozbudzanie zamiłowania do tematyki ochrony przyrody wśród najmłodszych, wzmacnianie
kreatywności i promowanie wspólnych działań na rzecz środowiska.
Przedmiotem Akcji jest aktywne korzystanie po zalogowaniu z treści edukacyjnych
zamieszczonych na platformie edukacyjnej Szkolne Centrum Recyklingu oraz
udokumentowanie tego faktu poprzez wykonanie max. 3 zdjęć i przesłanie ich na adres e-mail
Organizatora, a następnie zasianie wspólnie z uczniami, z otrzymanych nasion, łąki kwietnej
na terenie przedszkola lub szkoły.
§ 3. UCZESTNICY AKCJI
Akcja adresowana jest dla wszystkich przedszkoli i szkół zlokalizowanych na terenie miasta
Siedlce.
Warunkiem udziału w Akcji jest posiadanie aktywnego konta na platformie edukacyjnej:
Szkolne Centrum Recyklingu – gdzie podczas logowania na platformę należy wskazać
i wybrać AURAEKO. Szkoła na platformę edukacyjną może zalogować się poprzez
koordynatora lub każda klasa może zalogować się indywidualnie poprzez wychowawcę klasy.
Zdjęcia dokumentujące aktywne korzystanie z platformy edukacyjnej /maksymalnie 3/,
powinny być dostarczone drogą mailową na adres konkurs@szkolnecentrumrecyklingu.pl
w terminie do 20 maja 2022 r. z dopiskiem: SIEDLCE – BŁĘKITNE OGRODY.
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Do wykonanych zdjęć, koordynator prac z danej szkoły musi dołączyć i wysłać we wskazanym
terminie i na wskazany adres e-mail: wypełniony i podpisany formularz: zgoda na udział
w Akcji, w tym na przetwarzanie danych i dotyczące autorskich praw majątkowych, którego
wzór stanowi załącznik do Regulaminu - załącznik.

§ 4.
ZADANIE DLA UCZESTNIKÓW
Zadanie przewidziane w ramach Akcji polega na zalogowaniu się na platformę edukacyjną
Szkolne Centrum Recyklingu i aktywne korzystanie z treści edukacyjnych zamieszczonych na
platformie oraz udokumentowanie tego faktu poprzez wykonanie max. 3 zdjęć i przesłanie ich
na adres e-mail Organizatora, a następnie zasianie wspólnie z uczniami, z otrzymanych
nasion, łąki kwietnej na terenie przedszkola lub szkoły.
Termin logowania się na platformę edukacyjną w ramach Akcji – od 4 maja do 20 maja 2022 r.
Nasiona łąk kwietnych zostaną przesłane na adres Urzędu Miasta w Siedlcach po terminie
zakończenia Akcji. Przedszkola/szkoły pakiety nasion odbierają z Urzędu Miasta. Po wysianiu
łąk kwietnych placówki oświatowe wykonują dokumentację fotograficzną i przekazują ją na
adres e-mail Organizatora: konkurs@szkolnecentrumrecyklingu.pl.
Informacja podsumowująca Akcję ukaże się na stronie www.szkolnecentrumrecyklingu.pl.
§ 5.
ZASADY AKCJI
Akcja trwa od 4 maja do dnia 20 maja 2022 r.
Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest:
a) posiadanie statusu przedszkola, szkoły zlokalizowanej na terenie miasta Siedlce.
b) posiadanie aktywnego konta na platformie edukacyjnej: Szkolne Centrum Recyklingu –
gdzie podczas logowania na platformę należy wskazać i wybrać AURAEKO.
c) przesłanie
dokumentacji
fotograficznej
dokumentującej
korzystanie
z
treści
zamieszczonych na platformie edukacyjnej Szkolne Centrum Recyklingu, na adres
wskazany przez Organizatora do dnia 20 maja 2022 r. wraz z:
- wypełnionym i podpisanym formularzem: zgoda na udział w Akcji, w tym przetwarzanie
danych i dotyczące autorskich praw majątkowych – którego wzór stanowi Załącznik do
Regulaminu.
Zasianie łąk kwietnych z otrzymanych pakietów wysłanych przez Organizatora – odbiór
z Urzędu Miasta w Siedlcach.
§ 6.
PRAWA AUTORSKIE I INNE
Doręczenie drogą elektroniczną na adres Organizatora zdjęć jest równoznaczne
z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do
wykorzystania udostępnionych zdjęć lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu w postaci zdjęć - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór w postaci: zdjęć
utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w postaci zdjęć w sposób inny niż określony powyżej
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Zdjęcia wykonane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez
Organizatora Konkursu oraz za jego zgodą - przez Partnerów Konkursu, w ich działalności
statutowej oraz udostępnione na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych.
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Nadsyłając zdjęcie pracy Uczestnik zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na
udostępnianie przez Organizatora imion i nazwisk osób przedstawionych na zdjęciach.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia złożenia nieprawdziwych oświadczeń, naruszenia
cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu,
Organizator może podjęć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika Akcji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia przez Uczestnika praw
autorskich, innych praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, obowiązujących przepisów
prawa, ani dobrych obyczajów, a w przypadku roszczeń kierowanych wobec Organizatora,
wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie Uczestnik.
W przypadku podniesienia przeciwko Organizatorowi roszczeń przez osoby trzecie z tytułu
naruszenia praw autorskich do zdjęć, dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez
Organizatora z fotografii, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnik który zgłosił
dane zdjęcie w ramach udziału w Akcji, zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy
po stronie pozwanego, zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie
uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego
procesu lub negocjacji ugodowych.

§ 7.
NAGRODY ZA UDZIAŁ W AKCJI
Fundacja Odzyskaj Środowisko, przyzna nagrody dla wszystkich przedszkoli i szkół w Siedlcach,
biorących udział w Akcji, w postaci pakietów nasion łąk kwietnych, przeznaczonych do zasiania na
terenie przedszkola bądź szkoły.
§ 8.
POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia, których nie otrzymał z powodów
niezależnych np. błędnego wpisania adresu e-mail.
2. Przesłane w ramach akcji zdjęcia dokumentujące aktywne korzystanie z platformy edukacyjnej
Szkolne Centrum Recyklingu, nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć wybranych Uczestników Akcji
również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach
prasowych i/lub reklamowych oraz w Internecie, mediach społecznościowych, w tym w swojej
działalności. Prawo to Organizator zastrzega sobie także na przyszłość, tak aby bez
dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane zdjęcia lub ich części w przyszłych
publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub
elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
§ 9.
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych podanych przez Koordynatora Akcji z danej placówki oświatowej
uczestniczącej w Konkursie (dalej Koordynator Akcji), jest Fundacja działająca pod nazwą
„Fundacja Odzyskaj Środowisko” z siedzibą w Bogumiłowie przy ul. Nowej 2,
97-410 Kleszczów wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000384339, NIP 6572885362, REGON 260468090.
2. Dane osobowe podane przez Koordynatora Akcji, będą przetwarzane w celu organizacji,
przeprowadzenia i promocji Akcji, publikacji informacji o laureatach Akcji na stronie
internetowej Organizatora czy też w jego działalności statutowej, a także w celach
archiwizacyjnych
i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego 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 (Dz.Urz. UE L 119 z
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4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja) o ochronie danych osobowych,
zwanego dalej RODO.
Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a
RODO, na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Akcji oraz opublikowania informacji
o Laureatach Akcji.
Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikom Akcji wzięcia w niej udziału, umożliwienie
przeprowadzenia Akcji, opublikowanie informacji o Laureatach i archiwizację dokumentów.
Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także
prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej,
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie nie jest
oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych,
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi
zorganizowania Akcji, powiadomienia laureatów o wynikach wynikach, przyznaniu nagród oraz
przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością statutową.
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w związku z Akcją, ma
prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim
zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na
przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Akcji w sposób
zautomatyzowany.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Akcji oraz po jej zakończeniu w okresie
niezbędnym do czasu wygaśnięcia roszczeń.

§ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 maja 2022 r.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU AKCJI
„BŁĘKITNE OGRODY W SIEDLCACH”

Zgoda na udział w Akcji, w tym na przetwarzanie danych i dotyczące autorskich praw
majątkowych

Formularz dla Koordynatora Akcji
dotyczący zgody na udział w Akcji, w tym na przetwarzanie danych i dotyczące autorskich praw
majątkowych w związku z udziałem w Akcji
Dane Koordynatora Zespołu:
Nazwa/adres placówki oświatowej: ……………………………………………………………………..
Imię i nazwisko: …………….….……………………………………………............................................
Adres: …………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………………………................
Oświadczenie:
Ja niżej podpisany oświadczam, że:
a) Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Akcji, której Organizatorem jest Fundacja działająca pod
nazwą „Fundacja Odzyskaj Środowisko” z siedzibą w Bogumiłowie i akceptuje jego treść.
b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Akcji moich danych osobowych podanych
w zgłoszeniu, w tym oświadczam, że opiekunowie prawni uczniów, przedstawieni na zdjęciach,
wyrazili zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Akcji, wizerunku i danych osobowych podanych
w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji Akcji oraz upowszechnienia fotografii poprzez
stronę internetową Fundacji działająca pod nazwą „Fundacja Odzyskaj Środowisko” z siedzibą
w Bogumiłowie, w mediach, w tym społecznościowych oraz w ramach działalności statutowej
Organizatora.
c) Opiekunowie prawni uczniów widoczni na zdjęciach, wyrazili zgodę na podawanie do publicznej
wiadomości imion i nazwisk, w związku z udziałem w Akcji, organizowanej przez Fundację
działającą pod nazwą „Fundacja Odzyskaj Środowisko” z siedzibą w Bogumiłowie we wszelkich
ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tej Akcji i jej Uczestnikach.
d) Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a zdjęcia są wynikiem samodzielnej pracy
Uczestnika. Autorom przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do zdjęći nie są
one w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.
e) Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.
f) Oświadczam, że zdjęcia są wynikiem oryginalnej twórczości i nie naruszają praw osób trzecich,
w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które
wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Akcji.
g) Oświadczam, że przenoszę na Fundację działająca pod nazwą „Fundacja Odzyskaj Środowisko”
z siedzibą w Bogumiłowie prawa autorskie na zasadach określonych w Regulaminie Akcji do
powstałych zdjęć, dokumentujących udział w Akcji.

………………………………………………..
(data, miejscowość)

…………………………………………………
(czytelny podpis)

