
Prezydent Miasta Lublin

Deklaracja przystąpienia do konkursu „EKO zbiórka 2019”

organizowanego przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, 

Imię i nazwisko: …...............................................................................

Adres zamieszkania: …........................................................................

Telefon lub adres e-mail ….....................................................................

Liczba zebranych punktów: …..........................................................…...

Wiek uczestnika: ........................…

1. Zapoznałem się z Regulaminem konkursu „EKO zbiórka 2019” i akceptuję warunki w nim
zawarte.  Jednocześnie  oświadczam,  że moja  zgoda  spełnia  wszystkie  warunki,  o  których
mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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). Powyższa  zgoda  została  wyrażona
dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

…………………………….……                            ………………….………………
                               data                                                                             podpis

2.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  na  potrzeby  realizacji
konkursu „EKO zbiórka 2019”

…………………………….……                            ………………….………………
                               data                                                                             podpis

3. Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)  2016/679  z  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)
(Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu,
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w  jakim  przetwarzamy  Pani/Pana  dane  osobowe,  a  także  o  przysługujących  Pani/Panu
prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin;  dane
adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin;

2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się
we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych  poprzez: e-mail: iod@lublin.eu lub pisemnie na
adres Administratora danych;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu  realizacji konkursu „EKO zbiórka
2019” w okresie od czerwca do grudnia 2019 r.;

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez
Panią/ Pana zgoda.;

5)  Z  danych  osobowych  będziemy  korzystać  do  momentu  zakończenia  realizacji
Konkursu „EKO zbiórka 2019”;

6) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub

działających  na  zlecenie  organów władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

• innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą
Lublin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta
Lublin;

7)  Pani/Pana  dane  mogą być  przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany i  nie  będą
podlegać profilowaniu;

8) Pan/Pana dane nie  trafią  poza Europejski  Obszar  Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię);

9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące prawa: 

• prawo dostępu do danych osobowych, 
• prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 
• prawo  żądania  usunięcia  danych  osobowych  przetwarzanych  bezpodstawnie,

informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie
zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie, 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy
dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, 

• prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od
nas  swoich  danych  osobowych;  prawo  do  przenoszenia  danych  osobowych
przysługuje  tylko  co  do  tych  danych,  które  przetwarzamy na  podstawie  Pani/Pana
zgody, 

• prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż
przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia
o ochronie danych osobowych; 

10) W  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie
zgody osoby na przetwarzanie  danych osobowych (art.  6  ust.  1  lit  a  RODO),  przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu
na zgodność  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem,
z obowiązującym prawem;
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11) 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;

Potwierdzenie otrzymania klauzuli informacyjnej:

Ja,  niżej  podpisany/a  [imię  i  nazwisko  z  bazy  danych  –  korespondencja  seryjna],
zamieszkały/a przy [adres z bazy danych – korespondencja seryjna] w Lublinie oświadczam,
że  zostałem  poinformowany  o  przysługujących  mi  prawach  dotyczących  ochrony,
przetwarzania,  powierzenia,  sprostowania,  usunięcia  danych  osobowych  –  w  prostej
i zrozumiałej  formie.  Wszystkie  moje  wątpliwości  zostały  mi  wyjaśnione.  Oświadczam,  że
przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie.

…………………………………………………………………………………………….
data                                                        podpis

………………………………………………
numer telefonu

Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na poniższe pytania gwarantuje 
dodatkowe punkty w konkursie!

1. Proszę wymienić kolory pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, które obowiązują od

1 lipca 2018 r., ze wskazaniem na jakie odpady są przeznaczone.

a).....................................................................................................................................…………………

b)...............................................................................................................................................…………

c)...............................................................................................................................................…………

d)........................................................................................................................................……………...

2. Proszę wymienić pięć odpadów, które wyrzucimy do pojemnika żółtego.

a).....................................................................................................................................…………………

b)...............................................................................................................................................…………

c)...............................................................................................................................................…………

d)........................................................................................................................................……………...

e)...............................................................................................................................................…………

3. Proszę wymienić 3 przykłady odpadów BIO.

a).........................................................................................................................................…………...

b)………………………………………………………………………………………………………………….

c)…………………………………………………………………………………………………………………..

4. Co należy zrobić z odpadami przed wrzuceniem ich do żółtego pojemnika?Czy wymagane jest
mycie opakowań przed wrzuceniem ich do żółtego pojemnika?
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a)............................................................................................................................................………………

b)………………………………………………………………………………………………………………………

c)………………………………………………………………………………………………………………………

d)………………………………………………………………………………………………………………………

5. Jakiego koloru jest pojemnik przeznaczony na szkło?

...............................................................................................................................................……………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

6. Do jakiego pojemnika powinniśmy wyrzucić karton po mleku lub soku?

...............................................................................................................................................…………....

……………………………………………………………………………………………………………………..

7. Jakie odpady należy wrzucić do pojemników na odpady zmieszane?

.................................................................................................................................................…………..

8. Do ilu pojemników od 1 lipca 2018 r. zbieramy selektywnie odpady dotychczas wrzucane do
frakcji suchej?

...................................................................................................................................................………….

9. Co to jest PSZOK?

...............................................................................................................................................……….…….

10.  Czy obowiązek nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów dotyczy wszystkich właścicieli
nieruchomości?

................................................................................................................................................……………..

…………………………………..
            podpis i data              
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