
 

 
Projekt „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie 

Aglomeracji Opolskiej” - projekt numer: RPOP.05.02.00-16-0015/17, zgodnie z umową RPOP.05.02.00-16-

0015/17-00 z dnia 18.10.2018 r. 

 
  

REGULAMIN AKCJI 
 

AKCJA EKOGENERACJA – ZAMIEŃ TORBĘ 

 

 

 

Akcja organizowana w ramach projektu „Prowadzenie działań informacyjno-

edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji 

Opolskiej” - projekt numer: RPOP.05.02.00-16-0015/17 

 
 
 
 

 



 

 
Projekt „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie 

Aglomeracji Opolskiej” - projekt numer: RPOP.05.02.00-16-0015/17, zgodnie z umową RPOP.05.02.00-16-

0015/17-00 z dnia 18.10.2018 r. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady akcji pt. „Akcja 

EKOGENERACJA – zamień torbę ”, zwanej dalej „Akcją”. 

2. Organizatorem Akcji jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, zwane dalej „Organizatorem”. 

3. Udział w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do 

jego przestrzegania. 
 

4. Do głównych celów Akcji należy: 

a) dbałość o ochronę środowiska Aglomeracji Opolskiej poprzez zmianę konsumenckich  

nawyków na te, bardziej ekologiczne; 

b) ograniczenie liczby plastikowych toreb jednorazowego użytku w obiegu; 

c) tworzenie nawyku zabierania na zakupy własnej torby; 

d) promocja zachowań ekologicznych; 

e) zwiększenie świadomości w zakresie segregacji odpadów oraz recyklingu. 

  
II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE i WARUNKI UDZIAŁU 

 
 

1. Akcja będzie trwać w okresie od 1.06.2019r. do 30.06.2020r. lub do wyczerpania zapasów toreb 

materiałowych.  

2. Zasięg terytorialny Akcji obejmuje obszar 21 gmin należących do Stowarzyszenia Aglomeracja 

Opolska. 

3. Akcja przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców z terenów gmin należących do 

Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. 

4. Udział w Akcji jest bezpłatny i dobrowolny. 

5. Osoby, które biorą udział w Akcji na zasadach niniejszego Regulaminu, zwane są w niniejszym 

Regulaminie „Uczestnikami”.  

6. Uczestnik może otrzymać tylko jedną torbę. 

7. Zgłoszenie do udziału w Akcji jest równoznaczne z dostarczeniem przez Uczestnika 15 

(piętnastu) toreb foliowych: 

a) do siedziby Organizatora,  

b) na stoisko informacyjno – promocyjne Organizatora rozstawione podczas wybranych 

wydarzeń w każdej z 21 gmin należących do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w okresie 

obowiązywania akcji, 

c) do punktu wymiany toreb podczas Festiwalu Recyklingu. 
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8. W zamian za dostarczone torby foliowe Uczestnik otrzymuje jedną torbę materiałową.  

 

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z przekazaniem przez Uczestnika Organizatorowi 

danych osobowych Uczestnika na potrzeby Akcji. Organizator będzie przetwarzał dane 

osobowe 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). 

2. Organizator informuje, że Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie 

Aglomeracja Opolska z siedzibą przy ul. Plac Wolności 6 , 45-018 Opole. 

3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik może 

skontaktować się z Organizatorem w następujący sposób: pod adresem e-mail inspektora 

ochrony danych: paulina.budziak@ao.opole.pl lub też listownie na adres: ul. Plac Wolności 6 , 

45-018 Opole.  

4. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Akcji to: imię i nazwisko oraz nazwa gminy 

miejsca zamieszkania Uczestnika. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji, w 

tym weryfikacji czy osoba zgłaszająca udział jest uprawniona do wzięcia udziału w Akcji oraz do 

rozliczenia projektu, w ramach którego organizowana jest Akcja. W tym zakresie podstawę 

przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.j. prawnie uzasadniony 

interes Organizatora sprowadzający się do konieczności wypełnienia ciążących na nim w 

związku z Akcją obowiązków, w tym także obowiązków statystycznych wynikających z 

obowiązku sprawozdawczego, jaki ciąży na Organizatorze w związku z zawarciem umowy o 

dofinansowanie projektu ze środków unijnych.  

5. Organizator informuje, że udział w Akcji jak i wejście na teren obiektu, na którym odbywać się 

będzie Akcja (dane wydarzenie w ramach Akcji) będzie równoznaczne z utrwaleniem wizerunku 

Uczestnika przez Organizatora. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę na 

nieograniczone w czasie i przestrzeni rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas 

Akcji, w tym zwłaszcza na stronie internetowej Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska oraz na 

portalu społecznościowym Organizatora. 

6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału 

w Akcji. 
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7. Dane osobowe przetwarzane w celach organizacji Akcji, w tym w celach statystycznych będą 

przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków ciążących na Organizatorze na 

podstawie umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych, tj. przez okres trwania 

projektu oraz przez 5 lat po jego zakończeniu. Dane przetwarzane na podstawie zgody 

Uczestnika będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia. 

8. Organizator informuje, iż z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji Akcji, 

dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz 

Administratora czynności o charakterze organizacyjnym i technicznym, w tym w szczególności: 

pracownikom Organizatora odpowiedzialnym za przeprowadzenie Akcji, biuru rachunkowemu 

i biuru prawnemu. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, 

upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem oraz instytucji kontrolnej. Dane będą 

przekazywane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji Akcji oraz sporządzenia sprawozdań z 

jej wykonania. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii Europejskiej ani do 

organizacji międzynarodowych. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących 

Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

11. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Powyższe nie wpływa jednak na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody 

przed jej cofnięciem. 

12. Dodatkowo, przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

13. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane w systemie informatycznym, jednak nie 

będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.  

 

IV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

1. Akcja nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 612). 

2. Szczegółowe informacje o Akcji można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 

pod numerem telefonu  77 44 61 406 lub adresem e-mail: paulina.budziak@ao.opole.pl. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu. 

mailto:paulina.budziak@ao.opole.pl
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4. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym 

zakresie będą wiążące i ostateczne.  

5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji.  

 

 

ZATWIERDZAM 
 

Piotr Dancewicz 
 

/~/ 
 

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 


