
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014r. poz. 1182 z późn.zm): 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz uczestników projektu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  
z siedzibą w Gdyni, 81-651, ul. Konwaliowa 1; 

2) dane osobowe Pani/Pana oraz uczestników projektu przetwarzane będą w celu uczestnictwa Pani/Pana w przedsięwzięciach organizowanych przez Związek i nie 
będą udostępniane 
innym podmiotom z zastrzeżeniem pkt. 3; 

3) uczestnicy organizowanych działań edukacyjnych, podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę i upoważniają Administratora Danych  Osobowych do publikacji 
danych na stronie internetowej Związku oraz w środkach masowego przekazu;  
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne; 
6) jednocześnie, zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U.2014r. poz. 1182 z późn.zm) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora Danych Osobowych w 
przestrzeni publicznej i w mediach; 
7) dyrekcja placówki zapewnia, iż przekazała powyższe informacje rodzicom/ opiekunom prawnym uczniów biorących udział w projekcie oraz zebrała od 
rodziców/opiekunów prawnych tych uczniów pisemne zgody dot. publikacji danych osobowych (w tym wizerunku) uczniów na stronie internetowej Związku oraz w 
środkach masowego przekazu; 
8) w przypadku odmownej zgody dot. publikacji danych osobowych (w tym wizerunku) uczniów biorących udział w projekcie na stronie internetowej Związku oraz w 
środkach masowego przekazu, dyrekcja zobowiązuje się niezwłocznie przekazać tę informację organizatorowi (Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”). 

 
 

 

FORMULARZ KARTY ODPADU 

KONKURS „Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko” 

 

A. Karta ucznia 

 

  

- K  A  R  T  A      U  C  Z  N  I  A - 
 

Informacja: „Karty ucznia” (max 5 szt.) prosimy przekazać w ciągu tygodnia od zakończenia zbiórki ZSEE  
na adres Związku (osobiście lub pocztą, faxem, mailem, adres: ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, e-mail: dos@kzg.pl)  

Nazwa szkoły/przedszkola: 
 
 

Imię i Nazwisko ucznia/dziecka: 
(który oddał ZSEE podczas zbiórki) 

 
 

Klasa/grupa: 
 
 

Koordynator konkursu:  

Rodzaj i ilość 
oddanego ZSEE: 

np. 
2 x klawiatura 
1 x myszka od 
komputera itp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data zbiórki ZSEE: 
 
………………………… 

Ilość punktów  
(podlicza koordynator konkursu):    ………………………  punktów 



Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014r. poz. 1182 z późn.zm): 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz uczestników projektu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  
z siedzibą w Gdyni, 81-651, ul. Konwaliowa 1; 

2) dane osobowe Pani/Pana oraz uczestników projektu przetwarzane będą w celu uczestnictwa Pani/Pana w przedsięwzięciach organizowanych przez Związek i nie 
będą udostępniane 
innym podmiotom z zastrzeżeniem pkt. 3; 

3) uczestnicy organizowanych działań edukacyjnych, podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę i upoważniają Administratora Danych  Osobowych do publikacji 
danych na stronie internetowej Związku oraz w środkach masowego przekazu;  
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne; 
6) jednocześnie, zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U.2014r. poz. 1182 z późn.zm) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora Danych Osobowych w 
przestrzeni publicznej i w mediach; 
7) dyrekcja placówki zapewnia, iż przekazała powyższe informacje rodzicom/ opiekunom prawnym uczniów biorących udział w projekcie oraz zebrała od 
rodziców/opiekunów prawnych tych uczniów pisemne zgody dot. publikacji danych osobowych (w tym wizerunku) uczniów na stronie internetowej Związku oraz w 
środkach masowego przekazu; 
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środkach masowego przekazu, dyrekcja zobowiązuje się niezwłocznie przekazać tę informację organizatorowi (Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”). 

 
 

B. Karta Administratora 

-  K  A  R  T  A      A D M I N I S T R A T O R A   - 
   

Informacja: szkoła/przedszkole zapisuje tylko ten rodzaj oraz ilość przekazanego ZSEE, dla którego placówka potrzebuje dokumentu 
potwierdzającego zdjęcie ze stanu szkoły/przedszkola odpadu. Wypełnioną „Kartę” należy przekazać kierowcom odbierającym ZSEE 
w dniu zbiórki. Na podstawie danych z karty wystawiany jest dla szkoły/przedszkola na potrzeby działu administracyjnego placówki 
dokument potwierdzający przekazanie odpadu. Dokument przygotowuje Spółka EKO DOLINA, która przesyła go w terminie późniejszym 
pocztą do placówki. 

Nazwa 
szkoły/przedszkola: 

 
 

Imię i Nazwisko 
dyrektora 
placówki: 

 
 

Rodzaj i ilość 
oddanego ZSEE: 

np. 
2 x klawiatura 
1 x myszka od 
komputera itp. 

 

Data zbiórki ZSEE: 
 

 


