REGULAMIN 4. EDYCJI AKCJI
WARSZAWSKIE ŚWIĘTO DRZEWA – MILION DRZEW DLA WARSZAWY
1. Organizatorem 4 edycji akcji edukacyjnej „Warszawskie Święto Drzewa – Milion drzew dla Warszawy” („Akcja”) jest Gaia Club
sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej („Organizator”) we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa w ramach którego
działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy („ZZW”) – podmiotem Zamawiającym organizację Akcji oraz Stowarzyszeniem
Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja – podmiotem współpracującym.
2. Celem Akcji jest aktywizacja mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, w zakresie sadzenia i ochrony drzew.
3. W Akcji mogą wziąć udział placówki oświatowe i wychowawcze z terenu Miasta Stołecznego Warszawy.
4. Placówki, które prześlą Zgłoszenie do Akcji do 30 września 2020 r. otrzymają droga elektroniczną materiały edukacyjne
Akcji.
Placówki, które wyślą Zgłoszenie do Akcji oraz wyślą sprawozdanie z przeprowadzonych działań w ramach Akcji tj. do
Organizatora na adres e-mail: warszawskieswietodrzewa@gmail.com wezmą udział we współrywalizacji na najlepsze
inicjatywy Akcji. Termin nadsyłania sprawozdań: do dnia 30 listopada 2020 roku.
5. Organizator ogłasza następujące kategorie na najlepsze inicjatywy Akcji:
a) za największą liczbę posadzonych drzew,
d) za kreatywność działań.
6. Organizator w ramach Akcji powoła kapitułę, która spośród sprawozdań nadesłanych przez placówki oświatowe
i wychowawcze, wyłoni najlepsze inicjatywy Akcji.
7. Ogłoszenie laureatów współrywalizacji na najciekawsze inicjatywy Akcji nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2020.
Wręczenie Tytułu – najlepsza inicjatywa Akcji odbędzie się w terminie i miejscu uzgodnionym z ZZW, o którym Organizator
powiadomi pisemnie wyróżnione placówki.
8. Wraz z przesłaniem sprawozdania z przeprowadzonych działań w ramach Akcji, każdy Uczestnik udziela Organizatorowi, bez
wynagrodzenia, licencji bezterminowej, niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych oraz ilościowych, na
wykorzystywanie nadesłanych materiałów, w tym swoich zdjęć i tekstu (dalej jako „Sprawozdanie”), przez Organizatora Akcji
na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Sprawozdanie utrwalono – wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania Sprawozdania w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Sprawozdania w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w kanałach sieci internetowej
i w telewizji,
d) w zakresie wprowadzenia do pamięci komputera, ogólnie dostępnych sieci multimedialnych oraz Internetu.
9. Uczestnik przystępujący do Akcji zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa
autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.
10. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gaia Club sp z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 37, 43-300 Bielsko-Biała,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII
Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000450432, nr telefonu 663 086 275, email: gaiaclub.biuro@gmail.com 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).
11. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji realizacji akcji „Warszawskie Święto Drzewa - Milion drzew dla
Warszawy” a także w celach marketingowych tj. wysyłki informacji na temat działań prowadzonych w ramach w/w akcji.
12. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia akcji „Warszawskie Święto Drzewa - Milion drzew dla Warszawy”,
a także przez ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych lub do czasu wycofania
przeze mnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem. Wyrażenie zgody przez Uczestnika jest dobrowolne.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla wzięcia udziału w akcji „Warszawskie Święto Drzewa Milion drzew dla Warszawy”.
14. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
15. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
16. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym dane osobowe zostały powierzone w oparciu o umowę powierzenia
danych osobowych (np. podmiot świadczący usługi pocztowe, firma kurierska, podmiot świadczący usługi wysyłki e-mail). Dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
17.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące
w momencie powiadomienia Uczestników Akcji poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
19. Regulamin Akcji zostanie rozesłany do placówek e-maillem wraz z listem Zapraszającym i Zgłoszeniem do Akcji.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
inne stosowne przepisy prawa polskiego.
21. Przesyłając Zgłoszenie do Akcji, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

