ZARZĄDZENIE NR 12/I/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie trybu składania deklaracji i odbioru nakrętek z akcji "Serce pełne nakrętek".
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 ze zm.) zarządza co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin akcji promocyjnej „Serce pełne nakrętek”, stanowiący załącznik do
zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. promocji,
kultury i sportu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ślesin
Mariusz Zaborowski
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/I/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 10 marca 2021 r.
REGULAMIN AKCJI SPOŁECZNEJ „SERCA PEŁNE NAKRĘTEK”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji „Serca pełne nakrętek” jest Gmina Ślesin z siedzibą przy ul. Kleczewskiej
15 w Ślesinie.
2. Akcja prowadzona jest na terenie Gminy Ślesin, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Uczestnikami akcji mogą być jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje lub
inne zarejestrowane organizacje, zajmujące się statutowo zbiórką pieniędzy na cele charytatywne, jak również
placówki oświatowe lub osoby fizyczne, które zadeklarują przekazanie środków uzyskanych ze sprzedaży
nakrętek na konkretne zbiórki, prowadzone przez uprawnione do tego podmioty.
4. Przedmiotem akcji są plastikowe nakrętki typu PE, PP, PET wrzucane przez mieszkańców do
metalowych pojemników w kształcie serca znajdujących się na terenie Gminy Ślesin.
§ 2. CELE AKCJI
1. Pozyskanie funduszy ze zbiórki plastikowych nakrętek dla osób potrzebujących.
2. Kształtowanie proekologicznych postaw mieszkańców Gminy Ślesin.
3. Popularyzacja wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów i możliwości recyklingu oraz
wykorzystania surowców wtórnych.
§ 3. ZASADY I PRZEBIEG
1. Udział w akcji jest dobrowolny. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest wypełnienie
i złożenie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który można pobrać
w siedzibie Organizatora lub ze strony BIP Gminy Ślesin (zakładka wnioski do pobrania).
2. Uczestnik akcji, wypełniając deklarację, oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem akcji społecznej
„Serca pełne nakrętek” i akceptuje jego postanowienia.
3. Po każdorazowym opróżnieniu pojemnika metalowego, Organizator przekaże zebrane nakrętki
poszczególnym uczestnikom akcji.
4. Przy rozdziale zebranych nakrętek, w pierwszej kolejności pod uwagę będzie brana kolejność wpływu
deklaracji do Organizatora oraz ci uczestnicy akcji, którzy prowadzą zbiórki przeznaczone na cele
charytatywne dla mieszkańców Gminy Ślesin.
5. Uczestnicy akcji, otrzymujący nakrętki, zobowiązani są do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Uczestnicy akcji powinni przygotować kampanię informacyjną o akcji oraz o celu charytatywnym, na
który zbierane są nakrętki.
7. Każdy uczestnik akcji zobowiązuje się do odbioru nakrętek transportem własnym z miejsca
wyznaczonego przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie.
8. Akcja „Serca pełne nakrętek” trwa cały rok. Organizacja zainteresowana przystąpieniem do akcji może
złożyć deklarację w każdym momencie jej trwania.
9. Organizator ma prawo zakończyć współpracę z uczestnikiem akcji w przypadku nieprzestrzegania przez
niego zapisów Regulaminu.
§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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1. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami
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, dalej: RODO),
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz
innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, dla celów organizacji i przeprowadzenia
akcji społecznej „Serce pełne nakrętek”.
2. Partnerzy akcji zobowiązani są do podpisania klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych
osobowych, która zawarta jest w Deklaracji.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie akcji, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań partnerów akcji,
na których postępowanie nie miał wpływu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków Regulaminu, w szczególności w przypadku
zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na nieprawidłowość przebiegu akcji.
4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi dokument „Deklaracja udziału w akcji społecznej”.
5. Regulamin
dostępny
jest
http://slesin.nowoczesnagmina.pl/

do

wglądu

w siedzibie

Organizatora

oraz

na

stronie

6. Kontakt z Organizatorem: Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, Osoba odpowiedzialna, Beata Kozikowska,
tel. 63 2704 011 wew. 131, pok. 106.
7. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania do dnia jego odwołania bądź zmiany.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ślesin
Mariusz Zaborowski
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
DEKLARACJA UDZIAŁU W AKCJI
„SERCA PEŁNE NAKRĘTEK”

Organizator:
Gmina Ślesin
ul. Kleczewska 15
62-561 Ślesin

Dane organizacji zgłaszającej się do udziału w akcji:
Nazwa: Adres: Kontakt:

Dane placówki oświatowej lub osoby fizycznej zgłaszającej się do udziału w akcji:
Nazwa / Imię i nazwisko: Adres:
Kontakt:
Krótki opis zbiórki/osoby, dla której będą zbierane nakrętki:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz osoby potrzebującej wsparcia
zawartych w niniejszej deklaracji w celu wzięcia udziału w akcji.
…………………………..
(data i miejscowość)
·

…………………….
(podpis)

niewłaściwe skreślić
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Klauzula informacyjna :
1. Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
przetwarzanych
w Urzędzie
Miasta
i Gminy Ślesin jest: GMINA ŚLESIN reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska
15, 62-561 Ślesin.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować
poprzez adres e-mail iod@comp-net.pl lub listownie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe osoby potrzebującej wsparcia będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie
art.6 ust 1 lit. a RODO.
4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Dane zgromadzone w celu prowadzenia akcji społecznej będą przechowywane przez okres przewidziany
w przepisach prawa.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich
sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z akcji.
Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych
w art. 18 RODO.
7. Osobie ubiegającej się o wsparcie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten
będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności
z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
8. Podanie danych zawartych w dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak
umożliwiającym ubieganie się o włączenie się do akcji społecznej „Serca pełne nakrętek”.
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
Protokół Przekazania
Ślesin_______________
Gmina Ślesin sprawująca pieczę nad pojemnikami na nakrętki plastikowe, umieszczonymi na terenie
Gminy
Ślesin,
przekazuje
zebrane
nakrętki
na
ręce
Pani/Pana
_____________________________________________________ będącym wnioskodawcą o pomoc na
rzecz
_________________________________________ widniejącym/cą na złożonej w wsparciu
deklaracji.
Czytelny podpis przedstawiciela Gminy Ślesin
______________________________
Czytelny podpis osoby składającego deklarację
______________________________
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