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Miasto Bydgoszcz zachęca do udziału w akcji Międzynarodowy Dzień Ziemi 2022 
Celem akcji jest: 
- kształtowanie świadomości ekologicznej i uwrażliwiania na przyrodę, 
- troskę o najbliższe otoczenie i  kształtowanie postaw obywatelskich  
- edukacja ekologiczna, w szczególności w zakresie tematyki odpadów komunalnych, 
zasad segregacji i selektywnej zbiórki oraz recyklingu odpadów dzieci i młodzieży  
 
I Zgłoszenie 
1. Placówki zainteresowane udziałem w akcji prosimy o przesłanie zgłoszenia 

(wypełniony i podpisany) na adres eko@um.bydgoszcz.pl (w tytule wiadomości 
proszę podać nazwę placówki).  
Placówka powinna przystąpić do akcji jako cała jednostka organizacyjna – 
(w szczególności nie wydzielamy oddziałów przedszkolnych w szkołach – chyba 
że przedszkole jest osobną jednostką organizacyjną).  
 

II Przekazywanie sprawozdań 
Po zakończeniu akcji druk formularza (część SPRAWOZDANIE), należy przesłać 
w terminie do 9 maja na adres: 
 

Miasto Bydgoszcz 
Biuro Komunikacji Społecznej Jezuicka 2, pok. 3  

lub elektronicznie na eko@um.bydgoszcz.pl 
 

Sprawozdania przesłane po tym terminie nie będą podlegały ocenie.  
 
III Ocena zaangażowania placówek 
Oceny zaangażowania poszczególnych placówek, na podstawie przesłanych 
sprawozdań, dokona komisja składająca się z przedstawicieli Urzędu Miasta 
Bydgoszczy. W celu zobiektywizowania tej oceny ustalone zostały kryteria wraz 
z maksymalną ilością punktów, jakie można otrzymać: 
 
Kryteria oceny i punktacja: 
 
1. Placówki będą oceniane za zaangażowanie w organizację działań edukacyjnych 

oraz za przeprowadzenie akcji posprzątanie terenu lub terenu wokół.  
2. Liczba uczestników - maks.10 pkt.  -  liczba uczestników akcji w stosunku 

do liczby wychowanków placówki. 
3. Ilość zebranych worków z odpadami odpadów /1 uczestnika - maks 10 pkt.  

tj. ilość zebranych odpadów przypadająca na jednego uczestnika akcji. 
4. Działania edukacyjne i ekologiczne zorganizowane w placówce z okazji 

Międzynarodowego Dnia Ziemi, które mają na celu zwiększenie świadomości 
ekologicznej uczniów  (np. konkursy, pogadanki, spotkania, przedstawienia, 
warsztaty itp.) - maks. 30 pkt. 

5. Sprawozdanie z działań edukacyjnych zorganizowanych w placówce z okazji 
Międzynarodowego Dnia Ziemi (wraz ze zdjęciami rysunków, prac, plakatów, 
działań itp.) należy przesłać w formie elektronicznej na adres 
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eko@um.bydgoszcz.pl w tytule wiadomości należy wpisać SPRAWOZDANIE MDZ 
i nazwa placówki –ocenie podlega także forma sprawozdania – maks 5 pkt.  

 
Wszystkie w/w kryteria składają się na punktację, która określa miejsce placówki  
w rankingu ekologicznych akcji i konkursów prowadzonym przez Miasto. Placówki 
najbardziej aktywne i zaangażowane w akcję Międzynarodowy Dzień Ziemi 2022 
otrzymają nagrody. Przyznanie nagród nastąpi w czerwcu 2022 r. 
 
IV Sprawy organizacyjne  
1. Miasto Bydgoszcz – zapewnia uczestnikom zaopatrzenie w rękawiczki i worki 

do zbierania odpadów. 
2. Wydawanie worków i rękawic odbywać się będzie w dniach: 

od 11.04 do 13.04  poniedziałek, środa w godz. 8.00-15.30, 
 wtorek w godz. 8.00-17.00 

     lub 
     od 19.04 do 21.04  środa, czwartek w godz. 8.00-15.30, 
      wtorek w godz. 8.00-17.00 

Zapraszamy do Biura Komunikacji Społecznej, ul. Jezuicka 2 pok. 3 I piętro.  
3. Po zakończeniu akcji worki z zebranymi odpadami należy złożyć na terenie 

swojej placówki przy pojemnikach na odpady komunalne. Napełnione worki 
zostaną odebrane przez firmę odbierającą odpady komunalne z Państwa placówki.  

 
V Osoby odpowiedzialne 
Za sprawne przeprowadzenie akcji ze strony Miasta odpowiada: 
Natalia Babachanian tel. 52-58-58-482. 
 
Niniejszy Regulamin oraz wyniki oceny uczestników akcji będą zamieszczone 
na stronie internetowej www.czystabydgoszcz.pl. 
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Obowiązek informacyjny 
 
1. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby akcji „MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI 2022” 
odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a, RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).  
 
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 
85-102 Bydgoszcz  
 
3. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z 
Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd 
Miasta Bydgoszczy Inspektor Ochrony Danych ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz  
 
4. Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, email oraz numer telefonu) są przetwarzane na podstawie 
wyrażonej zgody są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.  
 
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w akcji organizowanej przez Miasto 
Bydgoszcz „MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI 2022”. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało 
brakiem możliwości udziału w akcji.  
 
6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa.  
 
7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów 
powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta 
Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów 
informatycznych.  
 
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia akcji jednak nie dłużej niż do dnia 
31.12.2021 r.  
 
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:  
a) dostępu do swoich danych osobowych,  
b) poprawiania swoich danych osobowych,  
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy zgłosić 
ten fakt do Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy na adres bks@um.bydgoszcz.pl  
d) wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,  
e) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w 
przypadku: - zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, - 
potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich 
przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  
f) do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich 
innemu administratorowi (wyłącznie w przypadku przetwarzania danych z użyciem systemów 
informatycznych),  
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają 
profilowaniu. 
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