Regulamin uczestnictwa w programie edukacyjnym dla osób dorosłych
„Mądrze segregujesz – więcej zyskujesz”
§ 1. Cel programu
Głównym celem programu „Mądrze segregujesz – więcej zyskujesz” jest dostarczenie osobom
dorosłym wiedzy oraz wskazówek do jej praktycznego zastosowania w odniesieniu do zasad
gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności selektywnego zbierania odpadów
w Gminie Kraków. Innymi, równie ważnymi celami są: uwrażliwianie na problemy środowiska
naturalnego związane z codziennym funkcjonowaniem człowieka, uświadomienie skali problemu
w ujęciu globalnym i lokalnym.

§ 2. Organizator
Organizatorem programu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. z siedzibą przy
ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie.

§ 3. Opis programu
Program „Mądrze segregujesz – więcej zyskujesz” jest adresowany do mieszkańców Krakowa,
którzy zakończyli już swoją aktywność zawodową. W ramach programu odbędą się zajęcia
warsztatowe oraz (dla zainteresowanych) wycieczki po Lamusowni – Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Nowohuckiej 1. Uczestnicy programu poznają zasady
selektywnego zbierania odpadów w Krakowie i dowiedzą się jak funkcjonuje system
przetwarzania odpadów. W czasie warsztatów słuchacze zapoznają się również z problemami
środowiska naturalnego, które są związane z codziennym funkcjonowaniem człowieka oraz
uświadomią sobie spoczywającą na każdym odpowiedzialność za środowisko naturalne w ujęciu
globalnym i lokalnym. W czasie wycieczki po Lamusowni uczestnicy zajęć dowiedzą się, co
można zrobić z odpadami nietypowymi i niebezpiecznymi oraz jak odbywa się ich dalsze
przetwarzanie.

§ 4. Warunki uczestnictwa
1. W programie mogą brać udział zorganizowane grupy, które funkcjonują na terenie Krakowa
w ramach instytucji i organizacji zrzeszających ludzi nieaktywnych zawodowo – m.in.
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,
Klubów Seniora, Domów Pomocy Społecznej itp.
2. Rekrutacja do programu odbywa się w sposób ciągły, przez cały czas trwania programu.
3. Udział każdej grupy w programie musi zostać zgłoszony drogą elektroniczną na adres:
edukacja@mpo.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami tel. 12 64 62 292, 12 64 62 294
z podaniem następujących danych:
 nazwa instytucji lub organizacji zgłaszającej daną grupę,
 przewidywana liczba osób, które wezmą udział w zajęciach, w tym liczba osób
niepełnosprawnych lub z ograniczoną sprawnością ruchową,
 imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za kontakt
z Organizatorem oraz za udział zgłoszonej grupy w programie.

4. Dokładne określenie daty i godziny uczestnictwa w programie będzie każdorazowo uzgadniane
z osobą odpowiedzialną za zgłoszoną grupę.
5. Grupa biorąca udział w zajęciach musi liczyć od 12 do 30 osób.
6. W przypadku zgłoszenia na ten sam termin większej ilości grup niż przewidziano
w harmonogramie, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Jedna grupa bierze udział w jednych zajęciach, na które składają się warsztaty i wycieczka po
Lamusowni (dla zainteresowanych).
8. Podczas zajęć uczestnicy muszą stosować się do obowiązujących na terenie MPO przepisów
BHP, przeciwpożarowych oraz prawa o ruchu drogowym.
9.

Każdy uczestnik otrzyma materiały informacyjne i zestaw gadżetów.

10. Każdy z uczestników programu, jest zobowiązany do wypełnienia anonimowej ankiety
ewaluacyjnej.
11. Udział w programie jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia i nie zwraca kosztów dojazdu do
siedziby MPO przy ul. Nowohuckiej 1, gdzie odbywają się zajęcia.

§ 5. Terminy i miejsce odbywania zajęć
1. Zajęcia dla zorganizowanych grup osób dorosłych odbywają się od 4 października 2018 r. do
19 czerwca 2019 r. w siedzibie MPO przy ul. Nowohuckiej 1, w każdy roboczy czwartek
o godz. 10:00 i 12:00. Zajęcia trwają około 2 godzin.
2. Organizator dopuszcza inne terminy zajęć po indywidualnym uzgodnieniu.
3. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość odbycia warsztatowej części zajęć
w siedzibie instytucji lub organizacji, w ramach której funkcjonuje dana grupa. W takiej
sytuacji konieczne jest indywidualne uzgodnienie terminu, oraz zapewnienie warunków
odbywania zajęć (sala, wyposażenie itp.).

§ 6. Odpowiedzialność
Każda instytucja lub organizacja zgłaszająca grupę wyznacza osobę, która będzie odpowiedzialna
za kontakt z Organizatorem oraz za udział grupy w zajęciach.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych
1. Mając na uwadze postanowienia Rozporządzenia 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; Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO:
a) Osoba zgłaszająca udział grupy w warsztatach oświadcza, iż wypełniła obowiązki
informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskała w celu realizacji niniejszego programu i które
przekazała Organizatorowi;
b) Organizator oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

pozyskał w celu realizacji niniejszego programu i które przekazał osobie zgłaszającej udział
grupy w warsztatach.
2. Osoba zgłaszająca udział grupy w warsztatach oświadcza, iż wypełniła obowiązki
informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, do których zobowiązany jest Organizator,
wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostały przez nią udostępnione
Organizatorowi, w celu realizacji niniejszego programu.
3. Organizator wskazuje na niezbędne elementy obowiązku informacyjnego celem
przekazania ich treści przez osobę zgłaszającą udział grupy w warsztatach osobom, których
dane osobowe zostały Organizatorowi udostępnione w związku z realizacją niniejszego
programu, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, przy uwzględnieniu art. 14 ust. 5 pkt a) RODO:
a) osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u
Organizatora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@mpo.krakow.pl;
b) udostępnione Organizatorowi dane będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym
związanych z realizacją niniejszego programu. Podstawą przetwarzania danych osobowych
jest prawnie uzasadniony interes administratora danych który przekazał dane - osoby
zgłaszającej udział grupy, a także prawnie uzasadniony interes Organizatora, któremu dane
zostały udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowej i efektywnej
realizacji niniejszego programu. Przekazane dane będą przetwarzane także w celu wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym przez Organizatora dotyczącego zarządzania
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym edukacji ekologicznej;
c) Organizator przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko
oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez osobę zgłaszającą udział grupy;
d) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi w ramach
niniejszego programu, oraz podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia
przetwarzania danych, w tym dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego.
e) dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych
interesów Organizatora odnoszących się do realizacji niniejszego programu, stanowiących
podstawę tego przetwarzania, jak również związanych z celami archiwizacyjnymi i
kontrolnymi.
§ 8. Dodatkowe informacje
Wszelkie informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej Organizatora
www.mpo.krakow.pl z zakładce Edukacja oraz po numerami tel. 12 64 62 292, 12 64 62 294
(w godzinach pracy Organizatora).
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