
1 
 

Regulamin akcji 

zbiórki makulatury  

pn. „Świąteczna choinka za makulaturę”. 

 
1. Organizatorem akcji wymiany makulatury na choinki jest Kozienicka Gospodarka Komunalna 

Sp. z o. o. pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy Kozienice.  
 

2. Zasady ogólne: 
a) Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji wymiany makulatury na żywe choinki;  
b) Głównym celem przedsięwzięcia jest propagowanie wśród mieszkańców miasta i gminy Kozienice 

prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w gospodarstwach domowych oraz 
popularyzowanie wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i możliwości 
recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych; 

c) Pod pojęciem „żywej choinki” organizator rozumie cięte drzewko z gatunku świerk o wysokości 
od 1,2 m do 1,6 m.  

 
3. W akcji zbiórki makulatury mogą brać udział: 
a) osoby fizyczne zamieszkałe na terenie miasta i gminy Kozienice, które w dniu zbiórki dostarczą co 

najmniej 30 kg makulatury. 
 

4. W akcji zbiórki makulatury nie mogą brać udziału pracownicy Kozienickiej Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 
 

5. Zbiórka odbędzie się 6 i 7 grudnia 2019 roku przy Urzędzie Miejskim w Kozienicach  
w dniach: 6 grudnia od godz. 1600 do godz. 1800, 7 grudnia od godz. 900 do godz. 1200 
(parking za Muzeum i Urzędem Stanu Cywilnego).  

6. Finał akcji zbiórki makulatury tj. wymiana bonów na świąteczne choinki rozpocznie się w dniu 
21 grudnia 2019 roku  od godz. 800 do godz. 1100, na terenie Kozienickiej Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15  w Kozienicach.  
 

7. Przedmiotem akcji jest zbiórka makulatury do której zaliczamy: gazety, kolorowe czasopisma, 
książki, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki, opakowania papierowe i kartonowe, torby  
i pudła, ulotki papierowe.  
 

8. Zasady akcji zbiórki makulatury:  
a) Przyniesiona makulatura będzie ważona przez pracowników Kozienickiej Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o. o. w punkcie odbioru makulatury tj. na parkingu za Urzędem Stanu Cywilnego/Muzeum  
w Kozienicach. Po zważeniu i ustaleniu ilości dostarczonej makulatury, przekazujący otrzyma 
pokwitowanie z informacją,  jaką ilość odpadów dostarczył. Następnie zostanie on skierowany do 
punktu, w którym będą wydawane bony na odbiór choinek – załącznik nr 1 - mapka;  

b) Otrzymany bon będzie warunkiem do otrzymania żywej choinki w dniu finału akcji zbiórki 
makulatury tj. 21 grudnia;  

c) Za każde 30 kg odpadu makulatury przysługuje jedna żywa choinka; 
d) Jedna osoba indywidualna może otrzymać jedną żywą choinkę; 
e) Spośród uczestników akcji, którzy dostarczą największą ilość makulatury, zostaną wyłonieni 

laureaci I, II i III miejsca. Przewidziano dla nich świąteczne nagrody rzeczowe. 
f) KGK Sp. z o.o. nie wydaje duplikatów zniszczonych, czy zagubionych pokwitowań i bonów.  
 
9. Ochrona danych osobowych: 
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a) zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kozienicka Gospodarka Komunalna  

Sp. z o. o., 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Bartłomiej Kida e-mail– bodo.radom@gmail.com, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa akcji pn.: „Świąteczna choinka 

za makulaturę” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a  i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo 

do przenoszenia danych, 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 

niemożliwością uczestnictwa w zbiórce, 

8) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, 
9) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
b) Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

uczestnictwa w zbiórce; 

c) Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

wizerunkowych budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej  

i w mediach.  

10. Postanowienia końcowe: 
a) niniejszy Regulamin dostępny jest  na stronie internetowej Kozienickiej Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o.  www.kgkkozienice.pl; 

b) uczestnicy biorący udział w akcji, akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie; 

c) udział w akcji jest równoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem na Kozienicką Gospodarkę 

Komunalną Sp. z o. o. autorskich praw do wykonywanych zdjęć lub nagrań dokumentujących 

przebieg konkursu i ich prezentowanie publiczne; 

d) organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie akcji. Wszystkie 

zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.; 

e) w sprawach spornych decydujący głos należy do Prezesa Kozienickiej Gospodarki Komunalnej  

Sp. .o. o. 

 

mailto:bodo.radom@gmail.com
http://www.kgkkozienice.pl/
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Załącznik nr 1. Lokalizacja punktów odbioru makulatury i wydawania bonów. 


