REGULAMIN
Akcji pn. „Tarnogórskie Święto Drzewa”
17.10.2020 r.
teren skweru przy ul. Morcinka (obok domu kultury JUBILAT)
Organizatorem akcji jest Gmina Tarnowskie Góry - Wydział Ochrony
Środowiska oraz Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w
Tarnowskich Górach.

1.

Akcja zostanie przeprowadzona w dniu 17 października 2020 r. na terenie
skweru przy ul. Morcinka w Starych Tarnowicach. Rozpoczęcie akcji o godzinie
10:00.

2.

W ramach akcji każdy uczestnik lub grupa osób dokona nasadzenia
przekazanej mu przez organizatora sadzonki drzewa, w wyznaczonym przez
organizatora miejscu na terenie skweru przy ul. Morcinka.

3.

Udział w akcji wymaga wcześniejszego telefonicznego zgłoszenia chęci
udziału w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, w terminie do 9
października 2020 r. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby chętnej do
udziału w akcji lub w przypadku grup osób imię i nazwisko przedstawiciela grupy.

4.

Zgłoszenie udziału w akcji jest równoznaczne z zapoznaniem się z zasadami
przetwarzania danych osobowych stanowiącymi załącznik do niniejszego
Regulaminu.

5.

Każdej zgłoszonej do akcji osobie lub grupie osób przysługuje jedna sadzonka
drzewa.

6.

Uczestnicy akcji zobowiązani są do posiadania własnych narzędzi (szpadel,
wiadro) niezbędnych do posadzenia drzewa.

7.

Uczestnikom akcji przysługuje prawo do nadania nazwy samodzielnie
posadzonemu drzewu.

8.

Celem akcji jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju i podnoszenie
świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatu na Ziemi.

9.

10.

Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Organizatora!

Załącznik do Regulaminu Akcji pn. „Tarnogórskie Święto Drzewa”
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem
w akcji pn. „Tarnogórskie Święto Drzewa”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO), Dz.U.UE.L.2016.119.1,
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika turnieju jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,
Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl, kontakt telefoniczny:
32 393 36 10.
2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy
ulicy Sienkiewicza 2, pokój nr 10, kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl kontakt telefoniczny: 32 393 37 56.
3. Dane osobowe uczestnika akcji nie będą przekazywane.
4. Dane osobowe uczestnika akcji nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe uczestnika akcji będą przechowywane wyłącznie przez okres realizacji akcji pn. „Tarnogórskie Święto
Drzewa”.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych uczestnika akcji, ich sprostowania,
ograniczenie przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych uczestnika akcji narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
8. Podanie danych osobowych uczestnika akcji jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody ale konsekwencją
ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału uczestnika w akcji.
9. Decyzje podejmowane wobec danych osobowych uczestnika akcji nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany,
w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

