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                                  ZGŁOSZENIE DO AKCJI „WARSZAWSKIE ŚWIĘTO DRZEWA” 

Szczegóły w Regulaminie Akcji i Konkursu „Warszawskie Święto Drzewa” 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz Klub Gaja serdecznie zapraszają Państwa placówkę do udziału  

w 6. edycji akcji „Warszawskie Święto Drzewa”. 

Zapraszamy Państwa do organizacji akcji sadzenia drzew na terenie placówek oraz udziału w konkursie, którego 

tematem są Drzewa (Zgłoszenia do Konkursu - Załącznik nr 2). Po odbiór sadzonki drzewa w donicy zapraszamy 

Państwa podczas finału akcji „Warszawskiego Święta Drzewa”, 9 października (niedziela), w godz. 11.00-17.00 w 

Pawilonie Edukacyjnym Kamień. 

 

Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami ZGŁOSZENIA DO AKCJI i odesłanie go  

do 30 września 2022 r. na adres e-mail: warszawskieswietodrzewa@gmail.com 

1. NAZWA PALCÓWKI EDUKACYJNEJ 

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

2. ADRES KORESPONDENCYJNY: 

 ulica ……………...............................................................................……………… numer ..…..……………...…… 

 kod …………………………     miasto: WARSZAWA  

3. Telefon, e-mail: ……………..………………………………………………………………………….………………………… 

4. OSOBA DO KONTAKTU – nauczyciel/ka / koordynator/ka akcji na terenie placówki: 

 imię i nazwisko …………………….……………………………………………………………………………...….…… 

 telefon, e-mail ……………………………………………………………………………………………………...……… 

Organizatorem 6. edycji akcji „Warszawskie Święta Drzewa” jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przy współpracy z  
Gaia Club spółka z o.o. oraz Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja, które jest podmiotem współpracującym ze 
Współorganizatorem. 
 

Oświadczenia 

 Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Akcji  

i Konkursu „Warszawskie Święto Drzewa”. 

 

Podpis …….....……………………………… 

 

 

Ochrona danych osobowych 

mailto:warszawskieswietodrzewa@gmail.com


Dane osobowe Uczestników Akcji i Konkursu „Warszawskie Święto Drzewa” będą przetwarzane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych 

osobowych jest Gaia Club sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 37, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział 

Gospodarczy pod nr KRS: 0000450432, nr telefonu 663 086 275, email: gaiaclub.biuro@gmail.com. Przetwarzanie 

danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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). 

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji realizacji akcji i konkursu „Warszawskie Święto 

Drzewa.  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia akcji i konkursu „Warszawskie Święto Drzewa”, a także 

przez ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych lub do czasu 

wycofania przeze mnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wyrażenie zgody przez Uczestnika jest dobrowolne. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla wzięcia udziału w akcji i konkursu „Warszawskie 

Święto Drzewa”. 

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie 

jego danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.  

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym dane osobowe zostały powierzone w oparciu o umowę 

powierzenia danych osobowych (np. podmiot świadczący usługi pocztowe, firma kurierska, podmiot świadczący 

usługi wysyłki e-mail). Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Podpis …….....……………………………… 
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