
Regulamin akcji „SadziMY” las

Organizatorzy: 

Nadleśnictwo Lipusz

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie

Urząd Gminy w Parchowie

Cel Wydarzenia:

Uczestnicy będą mieli okazję wspólnie zasadzić las zniszczony przez nawałnicę w sierpniu
2017 roku, co ma pobudzić czułość na piękno przyrody oraz zwiększać poprzez edukację
leśną świadomość odpowiedzialności za lasy lokalnej społeczności. 

Termin i miejsce akcji: „SadziMY las”:

09.04.2022 r. Leśnictwo Glinowo, oddział 294, Gmina Parchowo. 

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa:

1.  Osoby  niepełnoletnie  mogąą  brać  udział  w  wydarzeniu  wyłącznie  pod  stałą  opieką  i
nadzorem  rodziców  posiadających  władzę  rodzicielską  lub  innych  opiekunów  prawnych.
Organizator nie jest zobowiązany do sprawowania opieki nad osobami niepełnoletnimi i nie
ponosi  odpowiedzialności  za  zapewnienie  im  bezpieczeństwa.  Za  wyrządzone  szkody
wywołane przez osoby niepełnoletnie pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie. 

2.  Udział  w  akcji  „SadziMY  las”  ma  charakter  dobrowolny  i  odbywa  się  na  własną
odpowiedzialność. 

3. Udział w akcji sadzenia lasu jest bezpłatny.

4. Organizator zapewnia kostury, szpadle, sadzonki oraz rękawice ochronne. 

5. Uczestnicy na zakończenie sadzenia otrzymuję gorący posiłek oraz kawę i herbatę – teren
rekreacyjny nad jeziorem Glinowskim. 

6. Uczestnicy dojeżdżają na miejsce zbiórki we własnym zakresie. Organizatorzy wskazują
trasę dojazdu do miejsca zbiórki. 

Obowiązki uczestników:

1. Każdy z uczestników powinien posiadać:

- dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości, 

- strój dostosowany do warunków atmosferycznych.

2. Udział w akcji sadzenia lasu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Każdy
uczestnik powinien przestrzegać zasad regulaminu oraz bezwzględnie przestrzegać zaleceń i



wskazań  Organizatorów,  zasad  ochrony  przyrody,  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. Podczas trwania akcji na terenach leśnych bezwzględnie zakazuje się spożywania alkoholu
i palenia tytoniu.

Uwagi końcowe:

1. Podczas sadzenia lasu Organizatorzy zapewniają podstawową obsługę medyczną.

2. Za ewentualne wypadki i szkody Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Organizator.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania / przełożenia terminu akcji sadzenia
lasu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

5. Udział w akcji jest jednoznaczny ze zgodą na publikację wizerunku m.in. w materiałach
prasowych i stronach internetowych Organizatorów. 

6. Numery telefonów do Organizatorów w czasie trwania akcji sadzenia:

Jan Kowalke - Nadleśnictwo Lipusz - 731-185-786.

Łukasz Boyke - GCKiB w Parchowie – 508-397-731.

5.  Uczestnictwo  w  sadzeniu  lasu  jest  równoznaczne  z  zapoznaniem  się  ze  zgoda  na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika i jego wizerunku, zgodnie z Ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 oraz 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  na  wykorzystanie  zdjęć  robionych
podczas imprezy przez organizatorów do celów promocyjnych.



KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 i 14 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, zwanym dalej: „RODO”),
informujemy iż:

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy
Państwowe, Nadleśnictwo Lipusz siedzibą w Lipuszu 83-424; ul. Brzozowa 2, numer tel.:
58 680 07 80, e-mail: lipusz@gdansk.lasy.gov.pl 

2. Dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych:  Jacek  Kędzierski,  adres  e-mail:
lipusz@gdansk.lasy.gov.pl

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:

 art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO  w  związku  z  przepisami  powszechnie
obowiązującego prawa,

 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. umowy z kontrahentem,

 art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na bazie zgody osoby, której dane dotyczą, 

 art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

  wykonania  umowy,  której  stroną  jest  osoba,  której  dane  dotyczą,  lub  do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 realizacji zadania, dla którego osoba fizyczna wyraziła zgodę,

 wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

5. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  mogą  być  organy  władzy  publicznej  oraz
podmioty  wykonujące  zadania  publiczne  lub  działające  na  zlecenie  organów  władzy
publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które  wynikają  z  przepisów  powszechnie
obowiązującego  prawa  oraz  inne  podmioty,  które  na  podstawie  umów  powierzenia
przetwarzania  danych  osobowych  podpisanych  z  Administratorem  przetwarzają  dane
osobowe.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt.  4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W zakresie, w jakim zostało to określone w RODO, przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia: 

mailto:lipusz@gdansk.lasy.gov.pl
mailto:lipusz@gdansk.lasy.gov.pl


 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..

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.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w
sytuacji  gdy  przesłanką  przetwarzania  danych  osobowych  stanowi  przepis  prawa  lub
zawarta między stronami umowa.

11.W  przypadku  pozyskania  danych  osobowych  z  innych  źródeł  niż  osoba,  której  dane
dotyczą,  Administrator  pozyskuje  je  z  publicznie  dostępnych  źródeł,  m.in.  ze  stron
internetowych,  wewnętrznych  rejestrów  prowadzonych  przez  organy  administracji
publicznej,  wizytówek,  rejestrów działalności  gospodarczej  (np.  KRS i  CEiDG),  prasy
oraz/lub od innych podmiotów przekazujących dane osobowe.

12.W  przypadku  pozyskania  danych  osobowych  z  innych  źródeł  niż  osoba,  której  dane
dotyczą,  Administrator  może  przetwarzać  m.in.  takie  dane  jak:  imię  i  nazwisko,  adres
zamieszkania/siedziby, adres e-mail, numer telefonu oraz/lub inne dane pozyskane przez
Administratora.

13.W toku przetwarzania, dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

14.Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie
będą podlegać profilowaniu.


