Załącznik
do zarządzenia Nr 169/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 16 czerwca 2021 roku

REGULAMIN AKCJI „MIEJskie SERCE”

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji „MIEJskie SERCE” jest Urząd Miejski w Stargardzie z siedzibą
przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 w Stargardzie.
2. Akcja prowadzona jest na terenie miasta Stargard, na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie.
3. Przedmiotem akcji są plastikowe nakrętki po napojach i chemii gospodarczej
wrzucane przez mieszkańców do metalowego pojemnika usytuowanego przed
siedzibą Urzędu Miejskiego w Stargardzie.
4. Beneficjentem akcji może zostać osoba dorosła z niepełnosprawnością lub
rodzic/opiekun prawny osoby dorosłej/dziecka z niepełnosprawnością, zamieszkujący
na terenie miasta Stargard, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6.
5. Uczestnikiem akcji może zostać każda osoba, która dostarczy plastikowe nakrętki do
metalowego pojemnika.
§2
Cel akcji
1. Pozyskanie przez beneficjentów funduszy ze zbiórki plastikowych nakrętek dla osób
z niepełnosprawnością.
2. Popularyzacja wśród mieszkańców wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów,
możliwości recyklingu i wykorzystania surowców wtórnych.
§3
Zasady i przebieg
1. Udział w akcji jest dobrowolny.
2. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest wypełnienie przez beneficjenta formularza
zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który
można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego lub ze strony internetowej
www.stargard.pl.
3. Beneficjent akcji wypełniając formularz oświadcza, że:
- zapoznał się z Regulaminem akcji „MIEJskie SERCE” i akceptuje jego
postanowienia,
- wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz
danych osobowych dziecka/osoby dorosłej, na rzecz których będzie prowadzona
zbiórka, do celów związanych z przeprowadzeniem akcji.
4. Formularz zgłoszeniowy można dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego
lub wysłać pocztą elektroniczną na adres m.bronik@um.stargard.pl.

5. Organizator akcji kontaktuje się z osobą wskazaną w formularzu zgłoszeniowym
i przekazuje informację o terminie zbioru nakrętek. O pozycji na liście beneficjentów
będzie decydować kolejność wpływu zgłoszenia.
6. W przypadku braku zgłoszeń od mieszkańców, dopuszcza się możliwość włączenia
do akcji beneficjentów zamieszkujących poza miastem Stargard.
7. Organizator w przypadku ponownego zgłoszenia osoby, która uczestniczy bądź
uczestniczyła w akcji, zastrzega sobie prawo do zmian w ustalonej kolejności
zgłoszeń, uwzględniając pierwszeństwo dla beneficjentów przystępujących do akcji
po raz pierwszy.
8. Ustala się dla jednego beneficjenta dwumiesięczny okres zbierania nakrętek
rozpoczynający się pierwszego dnia miesiąca i kończący się ostatniego dnia
kolejnego miesiąca.
9. Beneficjent zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia informacji graficznej
przed przystąpieniem do akcji (zdjęcia osoby, na rzecz której prowadzona jest zbiórka
wraz z krótkim opisem choroby). Dopuszczalne jest podanie danych fundacji i nr
konta bankowego, na które zbierane są środki finansowe dla beneficjenta. Nie należy
umieszczać informacji związanych z możliwością otrzymania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych. Przygotowana informacja graficzna zostanie
umieszczona na metalowym pojemniku.
10. Miasto Stargard zastrzega sobie prawo do umieszczania informacji na temat zbiórki
na stronie www.stargard.pl oraz w mediach społecznościowych, wykorzystując
informację graficzną przygotowaną przez beneficjenta.
11.
Beneficjent zobowiązuje się do podpisania formularza odbioru nakrętek,
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
12. Beneficjent wraz z potwierdzeniem udziału w akcji zobowiązany jest do odbioru
nakrętek we własnym zakresie. Zapełnienie pojemnika będzie monitorowane przez
pracowników Urzędu Miejskiego.
13. Odbiór zawartości metalowego pojemnika jest równoznaczny z przeniesieniem praw
własności na beneficjenta. Prezydent Miasta Stargard nie bierze odpowiedzialności
za zawartość, odbiór, transport oraz sprzedaż posegregowanych odpadów.
14. Beneficjent ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa w akcji „MIEJskie SERCE”
w dowolnym momencie. Za rezygnację uznaje się dostarczenie oświadczenia
o rezygnacji, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
15. W przypadku złożonej rezygnacji przez beneficjenta, Organizator kontaktuje się
z kolejną osobą, zgodnie z listą zgłoszeń, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 niniejszego
Regulaminu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy z beneficjentem akcji
w przypadku nieprzestrzegania przez niego zapisów Regulaminu.
§4
Przetwarzanie danych osobowych
1.

2.

Administratorem danych osobowych podanych przez Beneficjentów w formularzach
zgłoszenia oraz informacjach jest Prezydent Miasta Stargard. Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod@um.stargard.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art.6 ust.1 lit. a i lit. e 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, wyłącznie
w celu realizacji akcji ,,MIEJskie SERCE”.

3.
4.

5.

6.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na warunkach podanych
w Regulaminie jest dobrowolne, jakkolwiek konieczne do wzięcia udziału w akcji.
Beneficjent ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, prawo usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu poprzez zgłoszenie
swojego prawa Organizatorowi.
Każdy Beneficjent ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w akcji.
Beneficjent ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
RODO.
§5
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie akcji, w szczególności w przypadku
zaistnienia zdarzeń losowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków Regulaminu, w szczególności
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na
nieprawidłowość przebiegu akcji.
3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.stargard.pl.
4. Kontakt z Organizatorem: Urząd Miejski w Stargardzie, tel. 91 578 65 81,
m.bronik@um.stargard.pl.

