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REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO  

„ZBIERAMY MAKULATURĘ – OSZCZĘDZAMY LASY” 
 
Organizator: 
STENA RECYCLING Sp. z o.o., ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa, KRS: 27111, zwana dalej  
„Organizatorem”. 
 
Cel:  
Konkurs ekologiczny „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy”, zwany dalej „Konkursem” ma na 
celu kształtowanie ekologicznej świadomości dzieci i młodzieży, a także upowszechnianie 
pozytywnych postaw i wzorców zachowania dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W ten 
sposób placówki szkolne i mali mieszkańcy wspierają także swoje gminy w osiągnięciu wymaganego 
poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, gdyż ilość zebranej makulatury wliczona 
zostanie do gminnej masy odpadów komunalnych poddanych odzyskowi.  
 
Adresat Konkursu  
Uczniowie, przedszkolaki, ich opiekunowie w rozumieniu zbiorowej społeczności wszystkich uczniów 
i przedszkolaków danej szkoły, w tym przedszkola wraz z ich opiekunami.  
 
Miejsce realizacji Konkursu  
Zbiórka makulatury realizowana jest w szkołach, w tym przedszkolach bez względu na ich status 
prawny (np. publiczne, społeczne, prywatne) dalej także „placówkami” lub „placówkami 
oświatowymi”. 

 
Termin trwania Konkursu:  
Konkurs trwa od 02.11.2018r  do 15.05.2019r.  
 
Nagrody:  
Nagrodami są:  

a. Pierwsza KATEGORIA - Najlepsza szkoła / Najlepsze przedszkole 
i. Pierwsze miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 700 zł 
ii. Drugie miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 500 zł 
iii. Trzecie miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 300 zł 

b. Druga KATEGORIA - Najlepszy uczeń / Najlepszy przedszkolak 
i. Pierwsze miejsce - jedna  nagroda o wartości  300 zł ( w tym nagroda 

rzeczowa o wartości 270 zł i nagroda  pieniężna o wartości 30 zł ) 
ii. Drugie miejsce - jedna nagroda o wartości 200 zł (w tym nagroda 

rzeczowa  o wartości 180 zł i nagroda pieniężna o wartości 20 zł )  
iii. Trzecie miejsce – jedna  nagroda o wartości 100 zł (w tym nagroda 

rzeczowa  o wartości 90 zł i nagroda pieniężna o wartości 10 zł )             
c. Trzecia KATEGORIA - Najlepszy opiekun 

i. Pierwsze miejsce - jedna nagroda o wartości  jedna  nagroda o wartości  
300 zł ( w tym nagroda rzeczowa o wartości 270 zł i nagroda  pieniężna 
o wartości 30 zł ) 

ii. Drugie miejsce - jedna nagroda o wartości 200 zł (w tym nagroda 
rzeczowa  o wartości 180 zł i nagroda pieniężna o wartości 20 zł )             

iii. Trzecie miejsce – jedna  nagroda o wartości 100 zł (w tym nagroda 
rzeczowa  o wartości 90 zł i nagroda pieniężna o wartości 10 zł )             

 
Nagrody są finansowane ze środków własnych Organizatora. Nie podlegają wymianie. Organizator  
nie odpowiadać za jakość nagród rzeczowych.  
 
Zasady konkursu:  

1. Konkurs polega na zbiórce jak największej ilości odpadu surowcowego papierowego, 
zwanego dalej  „makulaturą” zbieranych w placówkach oświatowych (szkoły w tym 
przedszkola). Warunkiem udziału w konkursie jest:  

a. akceptacja regulaminu Konkursu oraz  
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b. przesłanie drogą elektroniczną na adres wskazany niżej zgłoszenia, które stanowi 
Załącznik nr 2. Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mailowy wskazany w 
Przewodniku Po Konkursie (dedykowany dla regionu), stanowiącym  Załącznik nr 1, 
a oryginał zgłoszenia pocztą na adres Organizatora wskazany w Załączniku nr 1. 
Zgłoszenia należy przesyłać do 30.11.2018r roku. Decyduje data otrzymania przez 
Organizatora (zgłoszenie elektroniczne) lub data stempla pocztowego. W 
szczególnych przypadkach Organizator może dopuścić do konkursu placówkę, która 
złoży zgłoszenie po terminie. Od takiej decyzji Organizatora nie ma odwołania.  

c. Przesłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu 
/koordynatora konkursu według załącznika nr 3 

2. Zakończenie odbiorów makulatury z placówek oświatowych nastąpi z dniem 31.05.2019r.  
3. Organizator zapewnia odbiór makulatury w ustalonym terminie. Zasady odbiorów makulatury 

są określone w Przewodniku Po Konkursie (dedykowanym dla regionu), stanowiącym  
Załącznik nr 1. 

4. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach tj.  
a. największa ilość zebranej makulatury w danej placówce oświatowej;  
b. największa ilość zebranej makulatury przez jednego ucznia/przedszkolaka; 
c. największa ilość zebranej makulatury przez daną klasę/grupę przedszkolaków pod 

opieką danego nauczyciela/opiekuna. 
5. W zależności od kategorii, placówka oświatowa/uczeń/przedszkolak/nauczyciel/opiekun, 

zwycięża ten, który zbierze i przekaże Organizatorowi największą tonażowo ilość makulatury. 
O wadze makulatury decyduje ważenie u Organizatora na legalizowanej wadze.  

6. Poinformowanie o wynikach Konkursu nastąpi do dnia 10.06.2019r roku poprzez kontakt 
Organizatora z koordynatora Konkursu w danej placówce oświatowej.  

7. Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach:  
a. Pierwsza KATEGORIA – NAJLEPSZA SZKOŁA I NAJLEPSZE PRZEDSZKOLE 

Nagrodzone zostaną trzy najlepsze szkoły i trzy najlepsze przedszkola, które w 
przeliczeniu na jednego ucznia bądź przedszkolaka zebrały największą ilość 
makulatury. Do przeliczeń wskaźnika w pierwszej kategorii wykorzystane będą dane 
(stan uczniów) z formularza zgłoszeniowego – Załącznik nr 2. 

b. Druga KATEGORIA – NAJLEPSZY UCZEŃ I NAJLEPSZY PRZEDSZKOLAK 
Konkurs wyłoni trzech uczniów i trzech przedszkolaków - którzy zebrali największą 
ilość makulatury. Do przeliczeń będą wykorzystane dane podane przez placówki z 
Zał. nr 3, który prosimy przesłać do 31.05.2019r. W szczególnych przypadkach 
Organizator może dopuścić do konkursu placówkę, która złoży załącznik nr 3 lub 
jego uzupełnienie po terminie. Od takiej decyzji Organizatora nie ma odwołania. 
Organizator nie odpowiada za dane zawarte w załączniku nr 3. 

c. Trzecia KATEGORIA - NAJLEPSZY OPIEKUN 
Konkurs wyłoni trzech opiekunów klas/grup w placówkach oświatowych, którzy 
swoim zaangażowaniem i koordynacją działań sprawili, że w przeliczeniu na klasę/ 
grupę przedszkolaków zebrały one najwięcej makulatury. Do wskazania zwycięzców 
wykorzystane zostaną informacje z Zał. nr 3. Nieprzesłanie załącznika a nr 3 w 
terminie oznacza rezygnację z udziału w Konkursie w tym zakresie. To samo dotyczy 
braków w załączniku nr 3 umożliwiających weryfikację danych oraz wyłonienie 
zwycięzców. W szczególnych przypadkach Organizator może dopuścić do konkursu 
placówkę, która złoży załącznik nr 3 lub jego uzupełnienie po terminie. Od takiej 
decyzji Organizatora nie ma odwołania. Organizator nie odpowiada za dane zawarte 
w załączniku nr 3. 

8. Każdy z uczestników Konkursu będący osobą fizyczną zgłoszoną do Konkursu chcący brać 
w nim udział wyraża uprzednią zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych według 
załącznika nr 3. Brak takiej zgody oznacza niemożność uczestniczenia danej osoby w 
Konkursie. W takiej sytuacji zgłoszenie w tym zakresie Organizator, po upewnieniu się, że 
zgody nie wyrażono, może zanonimizować zgłoszenie placówki poprzez usunięcie danych 
osobowych tej osoby ze zgłoszenia umożliwiając pozostałym uczestnikom uczestnictwo w 
Konkursie.     

9. Uczestnik Konkursu (jego opiekun prawny) akceptując Regulamin wyraża nieodwołalną 
zgodę na wykonywanie zdjęć, nagrań filmowych i wywiadów z udziałem uczestnika dla celów 
związanych z Konkursem, a powstałe zdjęcia, nagrania filmowe i teksty będą 
wykorzystywane w publikacjach i materiałach audiowizualnych, w tym m.in. w prasie, 
telewizji, internecie, broszurach i materiałach zdjęciowych, jak również będą 
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rozpowszechniane w mediach. Powyższe dotyczy także zgody na wykorzystywanie danych i 
wizerunku Uczestnika, jako zwycięzcy poprzednich konkursów do celów promowania czy 
organizacji następnych konkursów oraz idei oszczędzania zasobów naturalnych.  

10. Uczestnicy Konkursu, poprzez akceptację Regulaminu konkursu upoważniają Organizatora 
do publikacji listy Zwycięzców Konkursu wraz z upublicznieniem danych osobowych i 
wizerunku zwycięzców w środkach masowego przekazu oraz notką biograficzną tj.  m.in. w 
ogólnopolskiej prasie, w Internecie i w innych mediach. 

11. Podana do wiadomości lista zwycięzców jest ostateczna.  
12. Każda placówka wyznacza koordynatora konkursu w danej placówce oświatowej 

odpowiadającego za prowadzenie ewidencji zbiórki makulatury, zgłaszanie i ustalanie z 
organizatorem terminu odbioru makulatury z danej placówki, zabezpieczenie dojazdu do 
placówki w planowanym dniu odbioru, nadzór nad bezpieczeństwem dzieci w czasie 
załadunku. Placówka zgłaszając Koordynatora winna przesłać jego zgodę na przetwarzania 
danych osobowych do celów Konkursu według załącznika nr 3. Brak takiej zgody upoważnia 
Organizatora do żądania zmiany koordynatora. W przypadku niepodania koordynatora uznaje 
się, że jego rolę pełni Dyrektor placówki oświatowej, który dokonał zgłoszenia.    

13. Na dzień pobrania nagrody, jej przekazanie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym. Od nagrody w drugiej i trzeciej kategorii zostanie pobrany zryczałtowany 
podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10%. 

14. Wypełnienie zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego w stosunku do 
osób fizycznych związanych z otrzymaniem nagrody, obciąża Organizatora, pod warunkiem 
uprzedniego wypełnienia przez zwycięzcę Konkursu, będącego osobą fizyczną 
nieprowadzącą działalności gospodarczej, odpowiedniego formularza podatkowego z danymi 
pozwalającymi na dokonanie rozliczeń podatkowych. Osoba taka jest zobowiązana  
formularz wypełnić po ogłoszeniu wyników a przed wręczeniem nagrody. Wszelkie błędy w 
formularzu podatkowym obciążają zwycięzcę. 

15. W przypadku odrzucenia czy rezygnacji z nagrody przed jej wręczeniem, nagrodę uznaje się 
za nieprzyznaną.  

16. Niezależnie od nagród w Konkursie, oddanie makulatury Organizatorowi przez uczniów jest 
odpłatne i wynosi 0,05 zł/kg. Organizator wpłaca ekwiwalentne świadczenie za odebraną 
makulaturę na konto rady rodziców, która reprezentuje opiekunów prawnych uczniów jako 
społeczności szkolnej do której Konkurs jest głównie adresowany i przeznacza te środki na 
potrzeby uczniów. W przypadku szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne 
niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz szkół i placówek 
niepublicznych szkół niepublicznych w których nie działają rady rodziców (lub podobne do 
nich reprezentacje rodziców wskazane w statucie placówki) płatność za odebraną makulaturę 
realizowana jest na podstawie płatności na konto placówki reprezentującej zbiorową 
społeczność szkolną z przeznaczeniem tych środków dla uczniów. Nieprzekazanie 
Organizatorowi konta do dokonania płatności za odebraną makulaturę nie rodzi po stronie 
Organizatora żadnych negatywnych konsekwencji a wymagalność roszczenia w tym zakresie 
nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 5 dni roboczych po przekazaniu tego numer 
konta do płatności. Nieprzekazanie konta bankowego w terminie do 1 roku po zakończeniu 
konkursu oznacza zrzeczenie się praw do powyższej płatności.  

17. Makulatura przechodzi na własność Organizatora z momentem jej odbioru.  
18. Reklamacje dotyczące Konkursu zgłaszać można do Stena Recycling  Sp. z o.o. na adres do 

korespondencji: ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa przez cały czas trwania Konkursu. 
19. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, jego dokładny 

adres korespondencyjny, adres e-mail, opis okoliczności stanowiących podstawę do złożenia 
reklamacji oraz określenie żądania składającego reklamację. Złożenie reklamacji oznacza 
zgodę na przetworzenie danych osobowych w zakresie podanym w reklamacji.  

20. Reklamacje rozpatrzone zostaną przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich 
otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji wnoszący reklamację zostanie 
poinformowany za pośrednictwem listu poleconego. Rozpatrzenie reklamacji jest ostateczne i 
nie przysługuje od niego odwołanie. 

 
Dane osobowe 
1. Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – 
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zwanego dalej „RODO”, informujemy każdego Uczestnika Konkursu będącego osobą fizyczną 
o poniższym.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stena Recycling Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 27111 – „Administrator”, który przetwarza dane 
Uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) oraz lit. f)  RODO. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, 
ogłoszenia jego wyników, rozliczeń podatkowych z Uczestnikami (o ile dotyczy), zapewnienia 
realizacji w ramach stosunku umownego świadczeń lub uprawnień na które Uczestnik wyraził 
zgodę w szczególności do dalszej promocji oraz reklamowania Konkursu i jego idei, 
prowadzenia kroniki Konkursu. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3. odbiorcą danych 
osobowych Uczestnika będą podmioty, którym Administrator danych osobowych przekazuje 
dane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa; podmioty 
upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów 
wykonawczych; inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązujących lub umów np. operatorzy pocztowi, operatorzy mediów, audytorzy, doradcy 
prawni i podatkowi, ubezpieczyciele, brokerzy firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy 
świadczący usługi w tym usługi (głównie informatyczne) itp.  

5. Niezależnie od powyższego Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych 
Uczestników Konkursu podmiotom, które współpracują z nim przy przeprowadzeniu Konkursu 
w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. 

6. Administrator przekazuje dane osobowe Uczestników/ Członków Jury w ramach grupy 
kapitałowej Stena Metall AB na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz na podstawie art. 89 ust. 1 
RODO.  

7. Administrator informuje, że organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w 
ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem nie są uznawane za odbiorców w 
ramach RODO.  

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres Konkursu oraz do wygaśnięcia roszczeń, w 
szczególności podatkowych liczonych na koniec roku kalendarzowego w którym zakończył się 
Konkurs. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przysługuje każdemu 
Uczestnikowi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania.  

10. W zakresie wskazanym w art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), art. 18 RODO 
(prawo do ograniczenia przetwarzania), art. 19 RODO (prawo do informacji o sprostowaniu, 
usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych), art. 20 RODO (prawo do 
przenoszenia danych), art. 21 RODO (prawo do sprzeciwu) przysługują Uczestnikowi / 
członkowi Jury powyższe prawa z zastrzeżeniem wyłączeń i warunków w tych artykułach 
RODO wskazanych.  

11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Uczestnikowi prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na fakt przetwarzania danych 
osobowych Uczestnika / członka Jury zgodnie z prawem przed cofnięciem zgody. Uczestnik / 
członek Jury został poinformowany że cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych 
podczas Konkursu powoduje wykluczenie Uczestnika a cofnięcie zgody po ogłoszeniu 
wyników może uniemożliwić dalszą współpracę o ile zgoda stanowi lub może stanowić jedyną 
podstawę do dalszego przetwarzania danych osobowych. 

12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 
przysługuje Uczestnikowi na podstawie art. 77 RODO prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.  

13. Dane osobowe będą przetwarzanych w formie papierowej oraz w systemach informatycznych 
Administratora oraz podmiotu przetwarzającego, któremu Administrator powierzył 
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na podstawie łączącej strony umowy.  

14. Dane osobowe mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, 
ale decyzja końcowa dotycząca Uczestnika nie jest wyłącznie oparta na tym 
zautomatyzowanym przetwarzaniu. 

15. Administrator może przekazać dane osobowe Uczestników do kraju poza UE/EOG, jeśli któryś 
z dostawców lub partnerów biznesowych Stena Metall będzie mieć tam swoją siedzibę. Jeśli 
dane osobowe zostaną przekazane do kraju poza UE/EOG, administrator podejmie środki 
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zapewniające dalszą ochronę tych danych oraz środki wymagane prawnie w momencie 
przekazania danych osobowych do kraju poza UE/EOG. 

16. Więcej o polityce prywatności znajdziesz na stronie Organizatora www.stenarecycling.pl. Na 
podstawie art. 26 ust. 1 RODO podaje się punkt kontaktowy Administratora w sprawach 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników/ członków Jury: Stena 
Recycling Sp. z o.o. Ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa e-mail: 
dane.osobowe@stenarecycling.com  

17. W celu usprawnienia komunikacji prosimy o dopisanie na kopercie, w przypadku 
korespondencji pocztowej: „DANE OSOBOWE”. 

18. Placówka oświatowa udostępnia regulamin Konkursu w swojej placówce w sposób 
zwyczajowo przyjęty realizując obowiązek z art. 14 RODO wobec Uczestników konkursu oraz 
jego Koordynatora.  

 
Postanowienie końcowe 
 
1. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Stena Recycling Sp. z o.o.  w Warszawie 

przy Grójeckiej 208, 02-390 Warszawa, a także na stronie internetowej 
www.stenarecycling.pl  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do (i) zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana 
regulaminu następuje poprzez jego opublikowanie na stronie internetowej  
www.stenarecycling.pl ; (ii) odstąpienia od organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w 
każdym czasie, bez podania przyczyny. 

3. Stena Recycling zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt 
małej ilości przekazanych zgłoszeń lub ich niewystarczającej jakości merytorycznej. 

4. Stena Recycling zastrzega sobie prawo wręczenia wszystkich lub niektórych tylko nagród. 
5. Stena Recycling zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, jeżeli, ale 

niewyłącznie: 
a. zgodnie z uznaniem Steny Recycling nie zostały spełnione wymogi formalne 

zgłoszenia Uczestników lub kryteria te uczestnik przestał spełniać w trakcie trwania 
Konkursu niezależnie od przyczyny; 

b. zgodnie z uznaniem Steny Recycling zaistnieją inne okoliczności, które spowodują, 
że uczestnictwo Uczestnika w Konkursie nie będzie możliwe lub może negatywnie 
wpłynąć na wizerunek Steny Recycling lub prestiż  Konkursu lub jego przebieg np. 
dowiedzenie się o istnieniu roszczeń dotyczących zgłoszonego do konkursu projektu, 
złożenie nieprawdziwych oświadczeń itp. 

c. cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika    
6. Stena Recycling zastrzega sobie prawo dopuszczenia do udziału w Konkursie Uczestnika 

pomimo niespełnienia kryteriów (jednego lub więcej) Konkursu ze względu na uzasadnione 
okoliczności.  

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania treści zawartej w złożonym 
przez każdego z Uczestników Konkursu formularzu zgłoszeniowym w celu ich publikacji w 
materiałach prasowych lub wykorzystania w ewentualnych materiałach promocyjnych. 

8. Stena Recycling zastrzega sobie prawo rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych 
postanowieniami regulaminu Konkursu oraz prawo do interpretacji postanowień Regulaminu. 
Wszelkie tytuły mają wyłącznie walor informacyjny i nie stanowią o interpretacji treści 
Regulaminu.  
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ZŁĄCZNIK NR 2 
DO  REGULAMINU  KONKURSU 

„ZBIERAMY MAKULATURĘ – OSZCZĘDZAMY LASY” 
(wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Termin dostarczenia załącznika nr 2 upływa z dniem 30 listopada 2018r. 
 
……………………………………………………………….  
(nazwa i adres placówki – drukowanymi literami) 
REGON ………………………… NIP ………………………… 

 
Z G Ł O S Z E N I .E 

(wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI) 
 

Zgłaszamy swój udział w konkursie ekologicznym „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy” 
organizowanym przez firmę Stena Recycling Sp. z o.o.  
Oświadczam w imieniu placówki którą reprezentuję, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i  
go akceptuję.  
 

Nazwa placówki szkolnej  
Nazwa ______________________________________ 
 
Adres: ______________________________________ 
 
NIP: ________________ Regon: ________________ 
 

 
Stan osobowy uczniów na dzień 5 listopad  2018 
 

 
 

Koordynatorem konkursu w naszej placówce jest: 
 

 
Imię i  nazwisko _______________________ 
Telefon ___________ e-mail: _______________ 
 

Adres e-mail na który Organizator będzie wysyłać 
potwierdzenie przyjęcia makulatury 
 

 

Czy istnieje możliwość odbioru makulatury w 
godzinach popołudniowych ( 14.00- 19.00)?

1
 

 

 

                         □ Tak           □ Nie  

Proszę podać warunki odbioru makulatury (piwnica, 
długi korytarz, brak pomocy przy załadunku): 
 

 
 
 
 

Czy szkoła posiada już pojemnik lub kontener 
Organizatora  ?  
 

 

                         □ Tak           □ Nie 

 
 
 

 
………………………..………………………… 

 (data, podpis i pieczęć  Dyrektora  Placówki) 
  

                                            
1
 Zaznacz odpowiedź poprzez ‘X’ 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

DO REGULAMINU KONKURSU 
„ZBIERAMY MAKULATURĘ – OSZCZĘDZAMY LASY” 

(wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI) 
Termin dostarczenia załącznika nr 3 upływa z dniem 31 maja 2019r. 

 
 

…………………………………….……… 
  (nazwa i adres placówki – drukowanymi literami) 
 
W  konkursie  ekologicznym „Zbieramy makulaturę –oszczędzamy lasy” rok  szkolny  2018/2019  
najwięcej makulatury w naszej placówce  zebrali następujący trzej uczniowie/przedszkolaki: 
(proszę podać  Imię i Nazwisko  oraz ilość w kg). 
 

1. Imię i nazwisko: …………………………………………………kg: ………………………. 

2. Imię i nazwisko: …………………………………………………kg: ………………………. 

3. Imię i nazwisko: …………………………………………………kg: ………………………. 
 
W  konkursie  ekologicznym „Zbieramy makulaturę –oszczędzamy lasy” rok  szkolny  2018/2019  
najwięcej makulatury w naszej placówce  zebrały następujące klasy/grupy przedszkolaków: 
(proszę klasę/nazwę grupy przedszkolaków, imię i nazwisko opiekuna oraz ilość w kg). 
 

1.Klasa:  ……… ilość w kg …………… imię i nazwisko opiekuna _______________________ 

2. Klasa:  ……… ilość w kg …………… imię i nazwisko opiekuna _______________________ 

3. Klasa:  ……… ilość w kg …………… imię i nazwisko opiekuna _______________________. 
 
Załączamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tekst w załączeniu) osób wskazanych w 
załączniku nr 3 powyżej do celów związanych z udziałem w Konkursie i jego promowaniem.   

      
 
 
……………………………….   ……………….…………………..………. 
 podpis opiekuna konkursu                                                              podpis i pieczęć dyrektora placówki 
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Zgoda do ZAŁĄCZNIKA NR 3 

DO REGULAMINU KONKURSU 

„ZBIERAMY MAKULATURĘ – OSZCZĘDZAMY LASY” 
 (dotyczy wyłonionych imiennie zwycięzców tj. opiekunków klas i dzieci) 

Termin dostarczenia załącznika nr 3 upływa z dniem 31.05.2019r. 
 
 
 
__________________________ 
(Imię i nazwisko ) 
   
___________________________ 
(Adres) 
   

 
Zgoda zgłoszonego Uczestnika/Koordynatora Konkursu 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych własnych/syna/córki/

2
 

 
    _______________________________________ 
             Imię i nazwisko, klasa / placówka oświatowa  
 

odpowiednio w zakresie imię i nazwisko, klasa, nazwa placówki oświatowej do której uczeń 
uczęszcza, miejsce pracy nauczyciela/koordynatora, NIP, Pesel, nazwa urzędu skarbowego do 
celów rozliczenia podatku, nr konta bankowego osoby upoważnionej przez radę rodziców. 
 
przekazanych Organizatorowi Stena Recycling Sp. z o.o. na potrzeby przeprowadzenia, 
rozpowszechniania informacji i promowania Konkursu ekologicznego „Zbieramy makulaturę – 
oszczędzamy lasy” [„Konkurs”], organizowanego w terminie od 05.11.2018r roku do 15.05.2019r, 
na podstawie 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE („RODO”). 
 
Ponadto oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję. Jestem 
świadomy że akceptacja Regulaminu  oznacza  zgodę na aby z udziałem moim/syna/córki

3
 

1. wykonywane były materiały fonograficzne i audowizualne oraz wywiady dla celów 
związanych z Konkursem w szczególności z wręczeniem nagrody, publikowane potem na 
stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach promocyjno-informacyjnych o Konkursie 
i idei jej towarzyszącej; 

2. publikowana była notka biograficzna zwycięzców Konkursu oraz osób koordynujących 
organizację Konkursu w placówce oświatowej oraz inne informacje o przebiegu Konkursu 
wraz z upublicznieniem danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej Organizatora i 
w innych ogólnodostępnych mediach.   

 
       
 
 
            

Podpis: ________________________________ 
(data i podpis Uczestnika lub rodzica/ów dzieci) 

 
 

                                            
2
 Niepotrzebne skreślić 

3
 Niepotrzebne skreślić 


