STRAŻ MIEJSKA W KIELCACH
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3 B

PATROL SZKOLNY: (41) 348-29-22
patrol.szkolny@strazmiejska.kielce.pl

REGULAMIN AKCJI Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ZIEMI

„NA STRAŻY ZIEMI”
ORGANIZATOR: Straż Miejska w Kielcach
ADRESACI:

uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII szkół
w podziale na II kategorie konkursowe.

podstawowych z terenu miasta Kielce,

CELE:
- wzmacnianie postawy troski o przyrodę,
- utrwalanie postaw proekologicznych,
- kształtowanie odpowiedzialności za losy Ziemi,
- nauka poprzez zabawę.
ZASADY AKCJI:
1. Uczniowie wykonują indywidualnie zadania w podziale na grupy wiekowe:
KATEGORIA I: klasy IV-VI
KATEGORIA II: klasy VII-VIII
2. Zadania ukażą się 22 kwietnia br. punktualnie o godzinie 10:00 pod adresem
https://www.strazmiejska.kielce.pl/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=358
3. Zadania konkursowe będą stanowiły karty pracy, składające się z rebusów, szyfrogramów, quizów, wierszy,
zagadek itp.
4. Uczestnicy, którzy poprawnie rozwiążą wszystkie zadania konkursowe, wysyłają wiadomość e-mail na adres
patrol.szkolny@strazmiejska.kielce.pl z odpowiedziami, na każde z zadań konkursowych.
W tytule wiadomości należy wpisać kategorię konkursową. W treści: imię, nazwisko, numer szkoły, koordynator
z ramienia placówki oświatowej, rozwiązania każdego z zadań.
5. Do wiadomości należy dołączyć załącznik w postaci KARTY RODO wypełnionej przez Opiekuna.
W przypadku braku RODO, uczestnik nie może wziąć udziału w akcji konkursowej.
6. Dla uczniów, którzy poprawnie i zarazem najszybciej rozwiążą przygotowane przez Organizatora karty pracy,
przewidziane są nagrody:
- o przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń;
- decyzje o liczbie przyznanych nagród konkursowych podejmie Jury powołane przez Organizatora.
- decyzje Jury są niepodważalne, a udział w akcji konkursowej stanowi ich akceptację.
ROZSTRZYGNIĘCIE AKCJI KONKURSOWEJ:
- planowane na miesiąc kwiecień/ maj 2021
- forma wręczania nagród uzależniona od aktualnej sytuacji epidemiologicznej
- o wszelkich decyzjach/ ewentualnych zmianach w tym zakresie powiadomieni zostaną uczestnicy drogą
mailową oraz poprzez stronę internetową Organizatora.
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DANE OSOBOWE
1. W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:
a) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia akcji pt. „NA STRAŻY ZIEMI”.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w akcji.
b) Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska Kielce, Ogrodowa 3 B, 25-024 Kielce.
W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych można skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Marcinem Słoniem pisząc na adres e-mail
marcin.slon@strazmiejska.kielce.pl.
c) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji akcji. Uczestnikom, którzy podali
dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii, usunięcia oraz
przenoszenia danych, ograniczenie przetwarzania danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
d) Organizator oświadcza, iż dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddane profilowaniu.
e) Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez
przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej akcji, lub bezterminowo
w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A,
f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych uczestnika przez
Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) Warunkiem udziału w akcji jest dostarczenie drogą mailową wypełnionej zgody przetwarzania danych
osobowych (załącznik nr 2) /scan, zdjęcie/

KONTAKT
Wszelkich dodatkowych informacji w sprawach związanych z AKCJĄ „NA STRAŻY ZIEMI” udziela pracownik Patrolu
Szkolnego SM w Kielcach pod numerem telefonu 41 348-29-22. W razie niemożności skontaktowania się pod numerem
stacjonarnym, kontakt pod numerem tel. kom. 664-366-961.
Wszelkie wątpliwości związane z akcją rozwieją Państwo, pisząc wiadomość email na adres:
patrol.szkolny@strazmiejska.kielce.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI STRAŻY MIEJSKIEJ W KIELCACH

Kielce, dnia 13 kwietnia 2021r.
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ZAŁĄCZNIK 1. NA STRAŻY ZIEMI - RODO
Kielce

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem w akcji
„NA STRAŻY ZIEMI”
organizowanej przez Straż Miejską Kielce
……………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*

……………………………………………………….
Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego*

Jako opiekun prawny …………………….………………………….…
imię i nazwisko uczestnika*

Akceptuję regulamin akcji ” NA STRAŻY ZIEMI”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu
e-mail,
nr
telefonu,
miejsca
nauki
lub
pracy
oraz
wizerunku
w celu
udziału
w AKCJI „NA STRAŻY ZIEMI”, a w przypadku zdobycia nagrody, prezentacji moich/mojego dziecka danych w
postaci imienia i nazwiska, wizerunku, miejsca nauki lub pracy na stronie internetowej Straży Miejskiej Kielce
oraz portalach społecznościowych, zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych w ramach profilu
Administratora.

Przyjmuję do wiadomości, iż:
a) Administratorem moich danych osobowych jest Straż Miejska, Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce.
W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Marcinem
Słoniem pisząc na adres e-mail marcin.slon@strazmiejska.kielce.pl
b) podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu mojego/mojego dziecka udziału w
akcji konkursowej , a w przypadku zdobycia nagrody, prezentacji moich/mojego dziecka danych w postaci imienia i
nazwiska, wizerunku, miejsca nauki lub pracy na stronie internetowej Straży Miejskiej Kielce oraz portalach
społecznościowych w ramach profilu Administratora. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili poprzez złożoną
na piśmie prośbę do Straży Miejskiej w Kielcach , Ogrodowa 3B, 25 – 024 Kielce. Wycofanie zgody będzie
skutkować zakończeniem udziału w akcji „NA STRAŻY ZIEMI”, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c) przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych/danych mojego dziecka, ich sprostowania, kopii danych, ich
usunięcia po okresie nie krótszym niż 2 miesiące, a także prawo do przenoszenia danych;
d) w przypadku zdobycia nagrody przekazane dane będą prezentowane na stronie internetowej Straży Miejskiej w
Kielcach przez okres nie dłużej niż 3 miesiące oraz przetwarzane w formie papierowej nie dłużej niż 10 lat w celu
ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
e) odbiorcami moich danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty
upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a podmiotem;
f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu moich danych przez Administratora przysługuje
mi prawo wniesienia skargi na przetwarzanie moich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

…………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
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