Nadleśnictwo Starogard
Starogard Gd., 28.03.2022 r.
Zn. spr.: ZG.0610.04.2022

Regulamin
Akcji pn. #sadziMY
I. Organizator akcji:
Nadleśnictwo Starogard
ul. Gdańska 12
83-200 Starogard Gdański
II. Termin i miejsce:
1. Akcja odbędzie się w terminie: 9.04.2022 r.,
2. Czas trwania: 10:00 – 13:00,
3. Zbiórka uczestników akcji o godz. 10:00 w Leśnictwie Wygoda, w miejscowości
Starogard Gdański w okolicach ul. Rebelki, który określa mapa Google (pozycja
/ współrzędne) zamieszczona na stronie internetowej Nadleśnictwa Starogard
pod adresem:
https://starogard.gdansk.lasy.gov.pl/aktualnosci//asset_publisher/1M8a/content/spoleczna-akcja-sadzenia-lasu-sadzimy
III. Cel akcji:
1. Aktywna, społeczna akcja Nadleśnictwa Starogard polegająca na posadzeniu
powierzchni przeznaczonych do odnowienia.
IV. Warunki uczestnictwa:
1. W akcji uczestniczą osoby pełnoletnie, na zasadach dobrowolności.
2. Dzieci mogą brać udział w akcji wyłącznie pod opieką dorosłych.
3. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest wcześniejsze wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Nadleśnictwa Starogard
(https://starogard.gdansk.lasy.gov.pl/),
lub
bezpośrednio
pod
linkiem:
(https://starogard.nakiedy.pl/site/).
Dokonanie
zapisu
jest
równoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie
z Rozporządzeniem 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 osobowych)
oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018,
poz. 1000).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania i dalszego wykorzystywania,
w tym publikacji, zdjęć robionych podczas imprezy przez organizatora do celów
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informacyjnych i promocyjnych. Zdjęcia / nagrania zawierające wizerunek
uczestników mogą być publikowane w następujących miejscach/mediach:
- lokalne i regionalne media
- strona internetowa lub / i profil: Facebook, Instagram Lasów Państwowych,
Nadleśnictwa Starogard, Miasta Starogard Gdański, Gminy Starogard Gdański.
5. Liczba uczestników akcji jest ograniczona.
6. Na zakończenie sadzenia Nadleśnictwo Starogard zapewnia poczęstunek
dla wszystkich uczestników.
7. Uczestnicy akcji dojeżdżają na miejsce zbiórki we własnym zakresie.
8. Uczestnicy akcji zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego
regulaminu oraz zasad BHP, ochrony przyrody oraz ochrony przeciwpożarowej.
9. Uczestnicy są proszeni o zabranie własnych szpadli (1 szpadel na parę sadzących)
oraz ubioru dostosowanego do panujących warunków atmosferycznych.
10. Nadleśnictwo Starogard nie pobiera od uczestników opłat za udział w akcji.
V. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Starogard siedzibą w Starogardzie Gdańskim
83-200; ul. Gdańska 12, numer tel.: 58 562 40 28,
e-mail: starogard@gdansk.lasy.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania
danych osobowych, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres wskazany powyżej
lub poprzez adres e-mail: starogard@gdansk.lasy.gov.pl
3. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na bazie zgody osoby, której dane dotyczą.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
akcji społecznego sadzenia lasu "sadziMY".
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in. podmioty, z którymi
Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
zwłaszcza podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, np. spółka Nakiedy
Sp. z o.o.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
akcji społecznego sadzenia lasu "sadziMY".
7. W zakresie, w jakim zostało to określone w RODO oraz w przepisach szczególnych,
przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
▪ prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
▪ prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
▪ prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym),
▪ prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
▪ prawo do przenoszenia danych,
▪ prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
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Żądania można przesyłać w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej na adres
e-mail: starogard@gdansk.lasy.gov.pl lub bezpośrednio w siedzibie Nadleśnictwa
Starogard.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody osoby na przewarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO)
przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Podanie przez Panią Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny,
jest jednakże niezbędne dla wzięcia udziału w akcji.
11. W toku przetwarzania, dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
12. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym nie będą podlegać profilowaniu.
VI. Postanowienia końcowe
1. Nadleśnictwo Starogard zapewnia materiał sadzeniowy, instruktaż w zakresie
prawidłowego sadzenia, wsparcie techniczne.
2. Opiekę nad wolontariuszami i przebiegiem akcji społecznego sadzenia lasu będą
pełnić pracownicy Służby Leśnej Nadleśnictwa Starogard.
3. Nadleśnictwo Starogard nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki
i szkody związane z udziałem w akcji.
4. Ze strony Nadleśnictwa Starogard osobą upoważnioną do kontaktu i udzielania
informacji jest Karol Skonieczny – nr tel. +48 58 56 240 28.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Starogard
Elektronicznie podpisany

Maciej Stanisław przez Maciej Stanisław Robert
Data: 2022.03.28 12:52:12
Robert
+02'00'
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