REGULAMIN KONKURSU ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH
„SEGREGUJESZ - ZYSKUJESZ”
DEDYKOWANY DO MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU MIESZKAJĄCYCH
W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ REPREZENTOWANYCH PRZEZ
SWOICH ADMINISTRATORÓW I ZARZĄDCÓW

(czas trwania zbiórki: 06.05 -01.07.2019 r.)

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin konkursu określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Zbiórce
Surowców Wtórnych „SEGREGUJESZ - ZYSKUJESZ”.
2. Organizatorem konkursu Zbiórki Surowców Wtórnych „SEGREGUJESZ - ZYSKUJESZ”
jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o.
z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kombatantów 4, 15-021 Białystok, które w imieniu
Miasta Białystok zarządza Kompleksowym Systemem Gospodarki Odpadami
Komunalnymi, zwane dalej „Organizatorem”.
3. W konkursie Zbiórki Surowców Wtórnych mogą uczestniczyć mieszkańcy
Białegostoku mieszkający w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie, wspólnoty
mieszkaniowe z minimum 100 mieszkaniami, reprezentowane przez swoich
Administratorów lub Zarządców.
4. Celem konkursu jest zebranie jak największej ilości odpadów opakowaniowych
w postaci surowców wtórnych (kartoników po mleku, sokach, płynach i plastikowych
butelek PET), wzrost świadomości konieczności odzysku surowców wtórnych wśród
mieszkańców, kształtowanie nawyków prawidłowej segregacji, utrwalenie wiedzy o
prawidłowym kwalifikowaniu odpadów do poszczególnych grup surowców wtórnych
oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach ponownego wykorzystania odpadów.
5. Rywalizacja odbywa się pomiędzy spółdzielniami oraz wspólnotami (zabudowa
wielorodzinna z minimum 100 mieszkaniami reprezentowana przez swoich
Administratorów lub Zarządców) z terenu miasta Białystok i polega na zebraniu przez
mieszkańców spółdzielni lub wspólnot jak największej ilości kartoników po mleku,
sokach, płynach i plastikowych butelek PET (łączna ilość w/w odpadów liczona w kg w
przeliczeniu na ilość mieszkań w spółdzielni lub wspólnocie).
6. Tytuł EKOOSIEDLA otrzymają trzy spółdzielnie lub/i wspólnoty, które
zbiorą największą ilość w/w surowców wtórnych (I,II,III miejsce).

§2
1

ZASADY ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
1. Spółdzielnie i wspólnoty mogą zgłosić się do udziału w konkursie poprzez swoich
Administratorów lub Zarządców w terminie 08.04. – 09.04.2019 r.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu Zbiórki Surowców Wtórnych jest:
- wypełnienie Formularza Uczestnictwa wraz z oświadczeniami
(Załącznik nr 1 do regulaminu),
- podpisanie Formularza Uczestnictwa przez osoby uprawnione do reprezentacji,
wraz z pieczątką spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej,
- dostarczenie pocztą elektroniczną skanu w/w dokumentów w formacie PDF
do Organizatora na adres mailowy a.futryn@lech.net.pl
Wzór Formularza Uczestnictwa wraz z załącznikami do regulaminu będzie dostępny
na stronie internetowej Organizatora www.odpady.bialystok.pl w zakładce Edukacja
i Wycieczki -> Konkursy Ekologiczne -> Zbiórka Surowców Wtórnych „Segregujesz –
Zyskujesz” od 01 kwietnia 2019 r.
3. Formularz Uczestnictwa należy wypełnić w sposób kompletny, czytelny i zgodny
ze stanem faktycznym.
4. Wypełnienie i przesłanie Formularza Uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.
5. W konkursie weźmie udział 8 spółdzielni lub/i wspólnot (zabudowa wielorodzinna z
minimum 100 mieszkaniami), które jako pierwsze zgłoszą się do konkursu.
6. O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje data i godzina otrzymania przez
Organizatora e-maila z prawidłowo wypełnionym Formularzem Uczestnictwa wraz
z oświadczeniami. Organizator wyznaczy zakwalifikowanym do konkursu
Spółdzielniom lub/i Wspólnotom dokładne terminy Zbiórki Surowców Wtórnych,
które będą trwały przez 8 kolejnych dni (pon.-pon.)
7. W przypadku odstąpienia od udziału w konkursie Zbiórki Surowców Wtórnych
Administrator lub Zarządca spółdzielni lub wspólnoty zobowiązany jest niezwłocznie
przesłać informację w formie skanu dokumentu PDF, który stanowi Załącznik nr 2 do
regulaminu, na adres mailowy Organizatora a.futryn@lech.net.pl
8. Spółdzielnia lub wspólnota, która odstąpi od udziału w konkursie, nie może domagać
się od Organizatora zwrotu przekazanych wcześniej surowców wtórnych.
9. Przystępując do konkursu Zbiórki Surowców Wtórnych Spółdzielnia lub Wspólnota
wyraża zgodę na:
- dostarczenie i ustawienie przez Organizatora max. 6 pojemników siatkowych
o wymiarach: podstawa 121x171x160cm (wysokość z uchwytem) do zbiórki
surowców wtórnych, w wyznaczonym przez spółdzielnię lub wspólnotę miejscu
z dogodnym dojazdem na czas trwania zbiórki, która będzie trwała przez 8 kolejnych
dni,
- rozstawienie namiotu plenerowego w celu zbiórki surowców wtórnych jak i w celu
informacyjno - edukacyjnym przez Organizatora w wyznaczoną sobotę w
godz.10.00-14:00,
- zapewnienie źródła prądu do funkcjonowania namiotu plenerowego Organizatora,
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- udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku (zdjęcia) oraz imienia i
nazwiska koordynatorów ze strony spółdzielni lub wspólnot oraz osób
indywidualnych
(mieszkańców)
na
stronie
internetowej
Organizatora
(www.odpady.bialystok.pl) oraz na profilu Organizatora na portalu społecznościowym
Facebook. Dane udostępniane będą w celu przekazania informacji o zakwalifikowaniu
się danej wspólnoty/spółdzielni oraz ich wynikach,
- udostępnienia danych osobowych w postaci wizerunku oraz imienia i nazwiska osób
działających w imieniu Spółdzielni / Wspólnoty podczas wręczania nagród na stronie
internetowej Organizatora (www.odpady.bialystok.pl) oraz na profilu Organizatora na
portalu społecznościowym Facebook.
10. W trakcie zbiórki Administrator lub Zarządca ma obowiązek zgłosić Organizatorowi
informację o potrzebie opróżnienia pojemnika, pisemnie na adres mailowy
a.futryn@lech.net.pl.
11. Pojemniki będą zabierane z miejsca zbiórki na koszt Organizatora, a zebrane w nich
surowce wtórne ważone. Ważenie pozyskanych surowców będzie odbywało się na
terenie ZUOK Hryniewicze przez pracowników PUHP Lech Spółka z o.o.
Potwierdzenie zważonych surowców w formie papierowej pozostanie w
dokumentacji Organizatora aż do rozstrzygnięcia konkursu. Wyniki będą na bieżąco
udostępniane na stronie internetowej Organizatora www.odpady.bialystok.pl oraz
na facebooku: Nasz Białystok Jest Eko.

§3
DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW
1. Po ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora www.odpady.bialystok.pl oraz
na facebooku: Nasz Białystok Jest Eko informacji o zakwalifikowaniu się wspólnot
lub/i spółdzielni do konkursu w przeciągu 5 dni roboczych Administratorzy i Zarządcy
spółdzielni lub/i wspólnot otrzymają bezpłatnie plakaty informacyjne oraz ulotki
promujące konkurs Zbiórki Surowców Wtórnych.
2. W/w materiały informacyjno – promocyjne Administrator lub Zarządca spółdzielni
lub/i wspólnoty rozdysponuje we własnym zakresie wśród mieszkańców w terminie 7
dni roboczych przed rozpoczęciem zbiórki.
3. Plakaty informujące o konkursie Zbiórki Surowców Wtórnych należy wywiesić na
każdej klatce schodowej spółdzielni lub wspólnoty, która bierze udział w konkursie.
Natomiast ulotka informacyjna powinna zostać rozkolportowana do wszystkich
skrzynek pocztowych mieszkańców. Ponadto informację o terminie zbiórki należy
wywiesić w biurze Administracji, w miejscu widocznym dla interesantów.
4. Gdy Administrator lub Zarządca spółdzielni lub/i wspólnoty potrzebuje większą ilość
plakatów lub ulotek informacyjnych – wniosek w tym zakresie powinien skierować
na adres mailowy Organizatora: a.futryn@lech.net.pl
5. Pojemniki na Zbiórkę Surowców Wtórnych będą udostępnione spółdzielniom
i wspólnotom przez Organizatora na czas trwania konkursu. Po zakończeniu konkursu
pojemniki będą odbierane wraz z zebranymi surowcami wtórnymi na koszt
Organizatora.
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6. Przywiezienie pojemników nastąpi w poniedziałek rozpoczynający zbiórkę
do godz. 13:00. Odbiór pojemników nastąpi w poniedziałek kończący zbiórkę do
godz. 10:00.
7. Odpowiedzialność za pojemniki siatkowe ponosi Organizator konkursu.
§4
ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH
1. Uczestnicy konkursu przynoszą kartoniki po mleku, sokach, płynach i plastikowe
butelki PET do miejsca zbiórki, wyznaczonego przez Administratora lub Zarządcę.
2. Wyżej wymienione surowce wtórne można wrzucać (po zgnieceniu) do pojemników
siatkowych w terminie podanym przez Organizatora, Administratora lub Zarządcę
(8 dni – od poniedziałku do poniedziałku).
3. W wyznaczoną przez Organizatora sobotę, w godzinach 10.00-14.00, na terenie
spółdzielni lub wspólnoty będzie rozstawiony namiot plenerowy Organizatora,
obsługiwany przez pracowników PUHP Lech Sp. z o.o.
4. Pracownicy PUHP Lech Sp. z o.o. będą w tym dniu przyjmowali od mieszkańców
surowce wtórne (kartoniki po mleku, sokach, płynach i plastikowe butelki PET). Za 20
szt. lub więcej kartoników i butelek PET (można łączyć rodzaje surowców)
mieszkaniec otrzyma płócienną torbę na zakupy.
5. Pod namiotem Organizatora będą prowadzone zajęcia edukacyjne dotyczące
recyklingu oraz poprawnej segregacji odpadów.

§5
NAGRODY
1. Rozstrzygnięcie konkursu Zbiórki Surowców Wtórnych zostanie wykonane przez
Organizatora na podstawie danych uzyskanych z dokumentów potwierdzających
odbiór surowców wtórnych (w kg) ze spółdzielni lub/i wspólnot.
O zwycięstwie decydować będzie waga w kg zebranych surowców wtórych w
przeliczeniu na liczbę mieszkań danej spółdzielni lub/i wspólnoty, zgłoszoną w
Załączniku nr 1 do regulaminu.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PUHP LECH Spółka
z o.o. www.odpady.bialystok.pl oraz na facebooku: Nasz Białystok Jest Eko – do dnia
03.07.2019 r.
3. Wyłonieni laureaci, którzy zajmą I,II,III miejsca, otrzymają tytuły „EKOOSIEDLI” oraz
dyplomy, a podczas oficjalnego zakończenia konkursu zostaną nagrodzeni
wyposażeniem terenu osiedla wykonanym z surowców wtórnych, czyli kartoników
i/lub butelek PET (np. ławki, huśtawki, itp.)
4. W/w nagrody rzeczowe będą przekazane laureatom przez Organizatora w terminie
do 14 dni roboczych i zostaną ustawione / zamontowane na jego koszt w miejscu
wyznaczonym przez Administratora lub Zarządcę.
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§6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator Konkursu jest również Administratorem Danych Osobowych osób
fizycznych biorących udział w Konkursie. Realizując obowiązek Administratora Danych
Osobowych wynikający z treści art. 13 RODO, informujemy o przetwarzaniu danych
osobowych w postaci imion, nazwisk, nazwy wspólnoty/spółdzielni, wizerunku:
 koordynatorów konkursu z ramienia spółdzielni oraz wspólnoty na
przekazywanych na formularzu uczestnictwa,
 osób działających jak Zarząd Wspólnoty, osoby reprezentujące Spółdzielnię,
 mieszkańców biorących udział w konkursie.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo –
Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul.
Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII
Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000097008 („Administrator”).
3. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych przez e-mail iodo@lech.net.pl
lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
4. Dane przetwarzane są na podstawie:
 art. 6 ust.1 lit. a) RODO – zgody wyrażonej przez Panią/Pana w formularzu
zgłoszeniowym, w celu dokonania zgłoszenia do Konkursu oraz w celach
kontaktowych z Organizatorem,
 art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody wyrażonej przez Panią/Pana na udostępnianie
danych osobowych oraz wizerunku osób biorących udział w Konkursie na stronie
internetowej Administratora oraz na profilu Organizatora na portalu
społecznościowym facebook,
 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu – w celu
identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania nagrody oraz (w razie wystąpienia
takiej potrzeby) publicznego podania imienia i nazwiska Zwycięzców Konkursu, w
tym również na stronie internetowej Organizatora i w mediach
społecznościowych.
5. Organizator przetwarzał będzie dane osobowe podane przez Państwa w formularzu
zgłoszeniowym oraz dane osobowe w postaci wizerunku.
6. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy
Administratora, członkowie organów Administratora, podmioty uprawnione do
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8. otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, z
którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do rozstrzygnięcia konkursu i
rozdania nagród oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.
10. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich
sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – o ile zostaną spełnione przesłanki
wymienione w treści przepisów RODO, a także jeśli przepisy odrębne nie wyłączają
możliwości skorzystania z wymienionych praw. Realizacja przedmiotowych praw
odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 15-21 RODO. W celu realizacji
ww. uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, o którym
mowa w ust. 2.
11. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.
13. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie oraz kontaktu lub
weryfikacji zwycięzców Konkursu. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.
15. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgoda na udział w konkursie Zbiórki Surowców Wtórnych „SEGREGUJESZ –
ZYSKUJESZ” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje od 08.04.2019 r. do momentu rozstrzygnięcia i wręczenia
nagród laureatom.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 03.07.2019 r.
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4. Wręczenie nagród wszystkim laureatom odbędzie się w Zakładzie Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Białymstoku („Spalarnia”) przy ul. Andersa 40F w dniu
05.07.2019 r., po wcześniejszym poinformowaniu laureatów drogą elektroniczną na
ich adresy wskazane w Formularzu Uczestnictwa. Zdjęcia z wręczenia nagród
Organizator może opublikować na stronie internetowej www.odpady.bialystok.pl i na
facebooku: Nasz Białystok jest Eko.
5. Ewentualne uwagi i pytania należy kierować do Organizatora konkursu na adres
mailowy a.futryn@lech.net.pl oraz i.burzynska@lech.net.pl.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
7. Przystąpienie do konkursu jest bezpłatne i dobrowolne.
8. Koordynatorem konkursu ze strony PUHP „LECH” Sp. z o.o. jest Anna Futryn,
tel. kom. 732 799 333, e-mail: a.futryn@lech.net.pl
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