Regulamin konkursu
„Z segregacji RODzą się korzyści” adresowanego do użytkowników
Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy Białystok

1.

2.

3.
4.

§I
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Z segregacji
RODzą się korzyści”, adresowanego do użytkowników Rodzinnych Ogrodów
Działkowychz terenuGminy Białystok.
Organizatorem Konkursu jest PUHP „Lech” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,
ul. Kombatantów 4, której Miasto Białystok powierzyło prowadzenie i nadzór nad
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Białystok,
zwanadalej „Organizatorem”.
Konkurs jest organizowany na obszarze Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu
Gminy Białystok.
Konkurs jest adresowany doużytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych
z terenu Gminy Białystok.

§ II
Cele i zasady Konkursu
1. Cele konkursu:
1.1 Poprawa poziomu segregacji odpadów komunalnych na terenie Rodzinnych Ogrodów
Działkowych z terenu Gminy Białystok.
1.2 Zwiększenie estetyki na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy
Białystok w rejonie miejsca gromadzenia odpadów,
1.3 Zwiększenie świadomości ekologicznej użytkowników Rodzinnych Ogrodów
Działkowych z terenu Gminy Białystok.
2. Zasady konkursu
2.1 Konkurs trwa w terminie od 6 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.,
2.2 W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Rodzinne Ogrody Działkowe z terenu Gminy
Białystok, które wcześniej złożyły deklarację na selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych, które do dnia 06 maja 2019 złożą Formularz zgłoszenia do konkursu,
stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu; zgłoszenia Rodzinnego Ogrodu
Działkowego dokonuje reprezentujący go przedstawiciel Zarządu, (reprezentacja będzie
sprawdzana na podstawie deklaracji, które w imieniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego
składają poszczególne Zarządy).
2.3 Przedstawiciele Zarządu i użytkownicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego zgłoszonego do
konkursu zobowiązani są:
a) do stosowania selektywnej zbiórki odpadów (segregacja odpadów zgodna
ze złożoną przez Rodzinny Ogród Działkowy deklaracją),
b) informowania swoich użytkowników o zasadach dotyczących selektywnej zbiórki
odpadów,
c) prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie ilości produkowanych
odpadów (np.: zakładanie i prowadzenie indywidualnych kompostowników)
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d) prowadzenia własnych działań edukacyjnych mających na celu poprawę wiedzy
świadomości ekologicznej wśród użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Informacja o prowadzeniu takich działań powinna zostać zgłoszona na Organizatorowi
na adres wskazany w punkcie 6 § IV niniejszego Regulaminu.
2.4 Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać osobiście w siedzibie:
 P.U.H.P Lech Sp. z o.o. , 15 – 021 Białystok, ul. Kamienna 17 ( sekretariat – czynny
w godzinach 7,30 – 15,30),
 Za pomocą poczty elektronicznej (wymagany skan zgłoszenia), wysyłając zgłoszenie
na adres mailowy – s.andryszewski@lech.net.pl
2.5 Przedstawiciele Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, którzy złożą
prawidłowo wypełniony wniosek zobowiązani są do rozpowszechnienia informacji
o konkursie wśród właścicieli działek i udostępnienia niniejszego regulaminu wszystkim
zainteresowanym.
§ III
Zasady wyboru zwycięzców w konkursie
1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie :
1.1 Dokumentacji zdjęciowej miejsc gromadzenia odpadów usytuowanych w Rodzinny
Ogrodach Działkowych, prowadzonej przez przedstawicieli Organizatora.
Z przeprowadzonych wizyt na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych – biorących
udział w konkursie, zostanie sporządzoną dokumentacja fotograficzna, która
będzie w posiadaniu Organizatora.
1.2 prowadzonych przez Rodzinny Ogród Działkowy
wśród swoich użytkowników działań mających na celu poprawę środowiska
naturalnego(własne kompostowniki, używanie materiałów przyjaznych
środowisku, itp.),
1.3 Ekspozycji i dostępności materiałów dostarczonych przez Organizatora,
1.4 Prowadzenia własnych akcjiedukacyjnych zgłoszonych do Organizatora.
2. Nagrody w konkursie
2.1 Organizator przewiduje przyznanie nagród w trzech kategoriach dla Rodzinnych
Ogrodów Działkowych
a) Duże Rodzinne Ogrody Działkowe, posiadające minimum 251działek w
użytkowaniu
b) Średnie Rodzinne Ogrody Działkowe, posiadające minimum 151działek w
użytkowaniu
c) Małe Rodzinne Ogrody Działkowe, posiadające do 150 działek w
użytkowaniu
2.3 Organizator przewiduje przyznanie łącznie 9 miejsc po trzy w każdej z kategorii,
2.4 Nagrodą w konkursie „Z segregacji RODzą się korzyści” będzie, produkowany przez
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach nawóz organiczny
„Kompośniaczek”,
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3. Rodzinne Ogrody Działkowe, które zajmą I,II i III otrzymają następujące ilości
nawozu organicznego „Kompośniaczek”;
a) Duże Rodzinne Ogrody Działkowe,
I miejsce – 10 ton nawozu organicznego „Kompośniaczek”,
II miejsce – 8 ton nawozu organicznego „Kompośniaczek”,
III miejsce – 6 ton nawozu organicznego „Kompośniaczek”,
b) Średnie Rodzinne Ogrody Działkowe,
I miejsce – 6 ton nawozu organicznego „Kompośniaczek”,
II miejsce – 4 tony nawozu organicznego „Kompośniaczek”,
III miejsce – 3 tony nawozu organicznego „Kompośniaczek”,
c) Małe Rodzinne Ogrody Działkowe,
I miejsce – 5 ton nawozu organicznego „Kompośniaczek”,
II miejsce – 3 tony nawozu organicznego „Kompośniaczek”,
III miejsce – 2 tony nawozu organicznego „Kompośniaczek”,
3.1 Organizator przewiduje przyznanie więcej niż jednej równorzędnej nagrody za I, II lub
III miejsce w danej kategorii Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
3.2 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 4 września 2019 w siedzibie Polskiego
Związku Działkowców przy ul. Ciołkowskiego 2/5, po wcześniejszym poinformowaniu
laureatów drogą elektroniczną na ich adresy wskazane w formularzu zgłoszenia,
stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego regulaminu,
3.3 Zdjęcia z wręczenia nagród Organizator może opublikować na stronie internetowej
www.odpady.bialystok.pl i na Facebooku: Nasz Białystok jest Eko,
3.4 Organizator konkursu „Z segregacji RODzą się korzyści” dostarczy na własny koszt nawóz
organiczny „Kompośniaczek” (nawóz zostanie dostarczony w postaci sypkiej – dostawa
w kontenerze do końca września 2019),
3.5 Organizator nie przewiduje dostarczania nawozu w workach,
3.6 Szczegóły dostawy zostaną omówione z przedstawicielami zwycięskich Rodzinnych
Ogrodów Działkowych, które zajmą I,II lub III miejsce w Konkursie.
§ IV
Zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby Konkursu
1. Organizator Konkursu jest również Administratorem Danych Osobowych osób fizycznych
biorących udział w Konkursie. Realizując obowiązek Administratora Danych Osobowych
wynikający z treści art. 13 RODO, informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w
postaci imion, nazwisk, informacji o nazwie Rodzinnego Ogródku Działkowego,
wizerunku:
(a) koordynatorów konkursu, w tym Członków Zarządu działających w imieniu
Rodzinnych Ogródków Działkowych, przekazywanych na formularzu uczestnictwa,
(b) użytkowników Rodzinnych Ogródków Działkowych, biorących udział w konkursie.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo –
Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul.
Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII
Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000097008 („Administrator”).
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3. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach ochrony danych osobowych przez e-mail iodo@lech.net.pl lub pisemnie na
adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
4. Dane przetwarzane są na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgody wyrażonej przez Panią/Pana w formularzu
zgłoszeniowym, w celu dokonania zgłoszenia do Konkursu oraz w celach
kontaktowych z Organizatorem,
b) art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgody wyrażonej przez Panią/Pana na udostępnianie
danych osobowych oraz wizerunku osób działających w imieniu Rodzinnego
Ogródka Działkowego biorącego udział w Konkursie na stronie internetowej
Administratora oraz na na profilu Organizatora na portalu społecznościowym
Facebook,
c) art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu - w celu
identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania nagrody oraz (w razie wystąpienia
takiej potrzeby) publicznego podania imienia i nazwiska Członka Zarządu laureata
Konkursu (Rodzinnego Ogródka Działkowego), w tym również na stronie
internetowej Organizatora i mediach społecznościowych.
5. Organizator przetwarzał będzie dane osobowe podane przez Państwa w formularzu
zgłoszeniowym oraz dane osobowe w postaci wizerunku.
6. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy
Administratora, członkowie organów Administratora, podmioty uprawnione
do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty,
z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do rozstrzygnięcia konkursu i rozdania
nagród oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.
9. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich
sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – o ile zostaną spełnione przesłanki
wymienione w treści przepisów RODO, a także jeśli przepisy odrębne nie wyłączają
możliwości skorzystania z wymienionych praw. Realizacja przedmiotowych praw
odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 15-21 RODO. W celu realizacji ww.
uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, o którym mowa
w ust. 2.
10. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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13. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie oraz kontaktu lub
weryfikacji zwycięzców Konkursu. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.
14. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
15. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej.
§V
Postanowienia końcowe
1. Zgoda na udział w konkursie „Z segregacji RODzą się korzyści”” oznacza akceptację
niniejszego regulaminu.
2. Przystąpienie do konkursu jest bezpłatne i dobrowolne.
3. Regulamin obowiązuje od 16 kwietnia 2019 r. domomentu rozstrzygnięcia i wręczenia
nagród laureatom.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 4 września 2019 r.
5. Ewentualne uwagi i pytania należy kierować do Organizatora konkursu na adres mailowy
e.tolcz@lech.net.pl lub s.andryszewski@lech.net.pl

6. Koordynatorami konkursu ze strony PUHP „LECH” Sp. z o.o. są :
Ewa Tołcz, tel. 85 678 49 21, e.tolcz@lech.net.pl
Sławomir Andryszewski, tel. 603 400 833, e-mail s.andryszewski@lech.net.pl
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące akty prawne.
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Załącznik nr 1 do Regulamin konkursu „Z segregacji RODzą się korzyści”
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „Z segregacji RODzą się korzyści”
DANE UCZESTNIKA KONKURSU:
1. Nazwa Rodzinnego Ogródka Działkowego
……………………………………………………………………………..
2. Adres :
…………………………………………………………………………….
3. Wielkość ogrodu ( ilość działek/ powierzchnia)
…………………………………………………………………………..
4. Osoba odpowiedzialna za koordynację konkursu na terenie Rodzinnego Ogródka
Działkowego:
………………………………………………………………………….
5. Telefon, e-mail:
…………………………………………………………………….……
6. Adres kontaktowy:
…………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………
Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu*
*) reprezentacja będzie sprawdzana na podstawie deklaracji, które w imieniu Rodzinnego Ogrodu
Działkowego składają poszczególne Zarządy)
Zgodnie z art. 7 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z
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 2016 Nr
119, str. 1 ze zm., dalej: RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w niniejszym formularzu, jak również danych osobowych w postaci wizerunku przez PUHP „Lech” Sp. z o.o.
w celu dokonania zgłoszenia udziału Rodzinnego Ogródka Działkowego …………………………………….
w konkursie „Z segregacji RODzą się korzyści” organizowanego na warunkach opisanych w REGULAMINIE
KONKURSU „Z segregacji RODzą się korzyści” adresowanego do użytkowników Rodzinnych Ogrodów
Działkowych z terenu Gminy Białystok, jak również w celach kontaktowych. Jestem świadoma/y, że zgoda
może zostać odwołana w każdym czasie poprzez poinformowanie PUHP „Lech” Sp. z o.o. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
………………………………………………………………………………………………………………………..
(data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego)
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1. Realizując obowiązek Administratora danych wynikający z treści art. 13 RODO, informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo –
Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok
wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097008 („Administrator”).
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
ochrony danych osobowych przez e-mail iodo@lech.net.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby,
wskazany w pkt 1.
3. Dane przetwarzane są na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgody wyrażonej przez Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym, w celu
dokonania zgłoszenia do Konkursu oraz w celach kontaktowych z Organizatorem,
b) art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgody wyrażonej przez Panią/Pana na udostępnianie danych osobowych
oraz wizerunku osób działających w imieniu Rodzinnego Ogródka Działkowego biorącego udział w
Konkursie na stronie internetowej Administratora oraz na na profilu Organizatora na portalu
społecznościowym Facebook,
c) art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wyłącznie w celu i
zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu - w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu,
wydania nagrody oraz (w razie wystąpienia takiej potrzeby) publicznego podania imienia i
nazwiska Członka Zarządu laureata Konkursu (Rodzinnego Ogródka Działkowego), w tym również
na stronie internetowej Organizatora i mediach społecznościowych.
4. Organizator przetwarzał będzie dane osobowe podane przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym
oraz dane osobowe w postaci wizerunku.
5. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w
tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora,
członkowie organów Administratora, podmioty uprawnione do otrzymywania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa, podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do rozstrzygnięcia konkursu i rozdania nagród oraz
przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.
8. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania,
żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania danych – o ile zostaną spełnione przesłanki wymienione w treści przepisów RODO,
a także jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z wymienionych praw. Realizacja
przedmiotowych praw odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 15-21 RODO. W celu
realizacji ww. uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, o którym mowa
w ust. 2.
9. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie oraz kontaktu lub weryfikacji
zwycięzców Konkursu. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może prowadzić
do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
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14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną oraz rozumiem jej treść.
………………………………………………..…………………………………………………………………..
data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Rodzinnego Ogródka Działkowego
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