
REGULAMIN AKCJI OCZYSZCZANIA TERENÓW ZIELONYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ ZIELONE JUTRO 

§ 1 

Postanowienia organizacyjne 

1. Oczyszczanie obszarów zielonych jest działaniem regularnie prowadzonym z 

inicjatywy Fundacji, głównie na terenie miasta Bydgoszczy i oraz gmin podmiejskich.  

2. Zbiórki prowadzone są w miejscach samodzielnie wyznaczonych przez Fundację jak 

również w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców. 

3. Organizator zapewnia materiały konieczne do prowadzenia zbiórki tj. worki na śmieci 

i rękawice – może przekazać uczestnikom narzędzia do sprzątania np. chwytaki do 

śmieci, uczestnicy mogą także korzystać z własnego wyposażenia. 

4. Uczestnicy samodzielnie zbierają śmieci, wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, poza 

odpadami, które mogą stanowić dla nich lub innych osób zagrożenie lub powodować 

uszkodzenie mienia. Takimi odpadami są np.: śmieci pochodzenia medycznego, m. in. 

zużyte opatrunki, strzykawki i inne śmieci mogące mieć styczność z wydzielinami 

ludzkimi bądź krwią, które mogą być niebezpieczne dla samych zbierających.  

5. Uczestnicy pozostawiają zebrane śmieci w wyznaczonych miejscach.  

6. Organizator odpowiada za uzgodnienie wywozu zebranych śmieci z zarządcą 

oczyszczanego terenu. 

§ 2 

Postanowienia dodatkowe 

7. Wszystkie osoby biorące udział w zbiórkach uczestniczą w nich świadomie i 

dobrowolnie ponosząc przy tym odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne oraz 

nieletnich będących pod ich opieką. 

8. Fundacja zastrzega, że prowadzone z jej udziałem akcje będą relacjonowane na stronie 

internetowej oraz na profilach społecznościowych organizacji. Powstała dokumentacja 

może posłużyć organizacji w staraniach o wsparcie finansowe, bez uzyskiwania od 

każdego uczestnika zgody na wykorzystanie jego wizerunku, tak długo jak spełnione 

będą warunki wyrażone w art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. W zakresie, w jakim powyższy zapis ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych nie ma zastosowania do rozpowszechniania wizerunku, podjęcie przez chętnych 

udziału w zbiórce jest równoznaczne ze zgodą na publikację wizerunku przez uczestników. 

9. Dane osobowe uczestników akcji w postaci wizerunku są przetwarzane przez Fundację 

zgodnie z prawem na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

10. Udział w akcji jest jednoznaczny z poznaniem niniejszego Regulaminu i jego 

akceptacją. 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

9. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, w zależności od wymogów kolejnych 

organizowanych zbiórek. 

10. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Zielone Jutro w 

zakładce „SprzątaMY las”. 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU OCZYSZCZANIA TERENÓW ZIELONYCH  

ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ ZIELONE JUTRO 

Klauzula informacyjna RODO: 

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”), 

informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z 

tym związanych: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Zielone Jutro z siedzibą w 

Bydgoszczy przy ul. Inowrocławskiej 70B/7 KRS 0000830698 NIP 9532775404 

/zwana dalej Administratorem lub Fundacją/.  

2. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, to 

jest w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. 

Przetwarzanie wizerunku służy realizacji statutowych celów Fundacji poprzez 

dokumentowanie działalności w formie fotograficznej /relacji z organizowanych 

wydarzeń/ na potwierdzenie przeprowadzenia danej akcji oraz w zakresie ubiegania 

się o udzielanie wsparcia finansowego. 

Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w 

oparciu o wyrażoną zgodę.  

4. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku obejmuje jego utrwalanie, 

przechowywanie na nośnikach danych, publikację na stronie internetowej Fundacji 

oraz w mediach społecznościowych. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

opisanych powyżej celów, to jest do czasu istnienia prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, ewentualnie do momentu wycofania zgody, jeżeli jest ona podstawą 

przetwarzania danych. 

6. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim w zakresie w 

jakim będzie to niezbędne do udzielenia dla Fundacji oraz rozliczenia wsparcia 

finansowego przez te podmioty.  

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące 

uprawnienia: 

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w 

przypadku gdy: 



- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisów prawa; 

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 

podstawy sprzeciwu; 

e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane 

dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane. 

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż 

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy 

określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

9. W przypadku jakichkolwiek pytań mogą Państwo skontaktować się z Fundacją 

Zielone Jutro: 

e-mail: fundacjazielonejutro@gmail.com  

tel.: +48 608386685 

 


