
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.0050.443.2020 
Prezydenta Miasta Opola 

 z dnia 18.08.2020 r. 

 

 

Regulamin Akcji zbiórki opakowań szklanych pn. „Szklany przystanek PSZOK” 

 

 

Organizator: 

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola. 

 

Współorganizator: 

Zakład Komunalny Sp. z o.o., 45-074 Opole, ul. Podmiejska 69. 

 
 Cel akcji:   

Edukacja mieszkańców miasta Opola w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami 

komunalnymi i realizacja zadań zmierzających do osiągnięcia przez gminę odpowiednich 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów.  

 

Warunki uczestnictwa: 

Akcja zbiórki opakowań szklanych skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych będących  

mieszkańcami miasta Opola, z wyłączeniem pracowników Organizatora i Współorganizatora. 

Zasady uczestnictwa: 

1. Akcja zbiórki opakowań szklanych polega na zebraniu jak największej ilości opakowań 

ze szkła (butelki, słoiki), którą należy oddać do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych na ul. Podmiejskiej 69 w Opolu (PSZOK), lub do mobilnych 

Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (mPSZOK), gdzie odpady 

przeliczane będą na masę zebranych surowców [kg].   

2. Zbieraniu podlegają wszystkie pojemności i wielkości opakowań butelek i słoików ze 

szkła białego i kolorowego w tym stłuczone (bez zawartości). 

3. Uczestnicy zobowiązani są w terminie od 01.09.2020r. do 30.11.2020r. dostarczyć do 

PSZOK/mPSZOK odpady opakowaniowe ze szkła w minimalnej ilości 

100kg/nieruchomość (w zabudowie jednorodzinnej) bądź lokal mieszkalny (w 

zabudowie kilku lub/i wielorodzinnej). 

4. Aby wziąć udział w akcji zbiórki opakowań szklanych, należy dokonać zgłoszenia 

bezpośrednio u pracownika PSZOK/mPSZOK, który wprowadzi imię, nazwisko, adres 

zamieszkania oraz numer telefonu uczestnika na listę uczestnictwa. Po prawidłowo 

dokonanym zgłoszeniu, mieszkaniec otrzyma kartę uczestnictwa, na której wpisane 

zostaną dane mieszkańca (imię, nazwisko oraz numer telefonu) oraz każdorazowo 

zapisywane będą masy oddanych opakowań szklanych. 

Wzór karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.   
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5. Przy zgłoszeniu należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 

nr 2). Wyrażenie  zgody jest dobrowolne, jednak wymagane do udziału w akcji.  

6. Mieszkaniec każdorazowo dostarczając opakowania szklane do PSZOK lub mPSZOK 

zobowiązany jest posiadać przy sobie kartę uczestnictwa, otrzymaną podczas 

zgłoszenia, na której zapisywane będą ilości dostarczanego surowca wtórnego (szkła).  

7. W przypadku zapełnienia w całości karty uczestnictwa, uczestnik zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracownika PSZOK/mPSZOK, który wyda 

kolejną kartę uczestnictwa, stanowiącą kontynuację pierwotnej karty.  

8. Masa dostarczonych odpadów szklanych będzie ewidencjonowana również na liście 

uczestników znajdującej się u przyjmującego.  

9. Spośród mieszkańców którzy w terminie do dnia 30.11.2020r. oddadzą do 

PSZOK/mPSZOK największą ilość odpadów z zastrzeżeniem pkt 3 Zasad uczestnictwa 

przewidziano następujące nagrody: 

za zajęcie 1 miejsca – nagroda rzeczowa w postaci skutera elektrycznego                                  

o wartości do 6 000,00zł, 

za zajęcie 2 miejsca – nagroda rzeczowa w postaci roweru o wartości do 2 000,00zł, 

za zajęcie 3 miejsca – nagroda rzeczowa w postaci roweru  o wartości do 1 500,00zł, 

10. Przystąpienie do Akcji zbiórki opakowań szklanych jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora i 

Współorganizatora danych osobowych oraz wizerunku w celach promocyjnych 

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego Regulaminu.  

 

Termin i miejsce zbiórki odpadów ze szkła: 

1. Uczestnicy akcji zbiórki opakowań szklanych zobowiązani są w terminie od 

01.09.2020r. do 30.11.2020r dostarczyć zebrane odpady ze szkła do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Opolu, 

przy ul. Podmiejskiej 69, (PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 900- 

1800, w sobotę w godzinach 900-1500) lub do punktów mPSZOK ustawionych zgodnie z 

harmonogramem dostępnym na stronie www.smieciopolis.opole.pl 

2. W dniu 04.12.2020r. pracownicy PSZOK/mPSZOK przekażą Organizatorowi listę 

uczestników, o których mowa w pkt 4 Zasady uczestnictwa. 

 

 Rozstrzygnięcie akcji: 

1. Na podstawie listy uczestników, o których mowa powyżej w pkt. 2 Termin i miejsce 

zbiórki odpadów ze szkła, do dnia 11.12.2020r. nastąpi rozstrzygnięcie akcji zbiórki 

opakowań szklanych.  

2. O wygranej, o której mowa w pkt. 1 uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie. 

3. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu (nie później niż do dnia 15.12.2020r.) na stronie 

www.smieciopolis.opole.pl  zamieszczona zostanie informacja o zwycięzcach akcji 

zbiórki opakowań szklanych wraz z podaniem masy zebranych odpadów ze szkła. 

http://www.smieciopolis.opole.pl/
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4. Odbiór nagrody odbędzie się w siedzibie Organizatora lub Współorganizatora. O 

dokładnym czasie i miejscu odbioru nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni 

telefonicznie.   

5. Przy odbiorze nagrody należy: 
a. posiadać kartę uczestnictwa, o której mowa w pkt 4 Zasad uczestnictwa oraz 
b. wypełnić pokwitowanie odbioru nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego Regulaminu.  
 

Postanowienia końcowe Regulaminu akcji: 

O sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydować będzie Organizator podczas 

trwania akcji.  

 

Kontakt i udzielanie informacji : 

Wszelkie zapytania dotyczące akcji należy kierować do Pani Magdaleny Bolech lub Pani 

Elżbiety Gabor tel. 77-45-11-890. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji zbiórki opakowań szklanych 

W Z Ó R 

 

 

 

 

 

 

 

Karta uczestnictwa w akcji zbiórki opakowań szklanych pn. „Szklany przystanek PSZOK” 

 

Dane uczestnika 

Imię i nazwisko…………………………………… 

Nr telefonu…………………………………………. 
L.p Data Miejsce oddania 

PSZOK/mPSZOK 

Masa opakowań szklanych 

[kg] 

Podpis i pieczątka pracownika PSZOK/mPSZOK 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr karty 
1/2020 S 
1/2020 M 
 

 

 

Pieczątka 
Współorganizatora 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Akcji zbiórki opakowań szklanych 

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

(dot. uczestników akcji) 

 

……………………………………………………………. 

           Imię i nazwisko uczestnika  

 

 

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą 

  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz, 42-015 Opole moich danych 

osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu) w celu uczestnictwa w akcji zbiórki 

opakowań szklanych w celach promocyjnych. Wyrażenie zgody jest zgodne z postanowieniami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO). 

  

 

Załącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Opola z siedzibą przy Rynek-Ratusz,  
45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800. 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Opola z siedzibą w Rynek-Ratusz, adres:  
ul. Rynek-Ratusz, 45-015 Opole; e-mail: iod@um.opole.pl. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO  
i wyłącznie w celu realizacji akcji zbiórki opakowań szklanych oraz w celach promocyjnych. 

4. W związku z przetwarzaniem danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 
kategoriom odbiorców danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 
wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane do udziału w akcji. 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
 

 

  …..………………………………… 

   podpis uczestnika 

 

 

mailto:iod@um.opole.pl
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Akcji zbiórki opakowań szklanych 

W Z Ó R 

 

Opole, dnia ………………………..  

 
…………………………………………………… 
                        Imię i nazwisko uczestnika 

 

…………………………………………………… 
                         Adres zamieszkania 

…………………………………………………… 
                     nr telefonu kontaktowego  

…………………………………………………… 
                                     PESEL 

 

 

Pokwitowanie otrzymania nagrody 

w akcji zbiórki opakowań szklanych pn. „Szklany przystanek PSZOK” 

 

                 Zarządzenie OR-I.0050…………………….Prezydenta Miasta Opola z dnia ……………r. 
 
 
 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………potwierdzam odbiór nagrody za zajęcie ……………. 

miejsca w akcji zbiórki opakowań szklanych ogłoszonego zarządzeniem OR-

I.0050……………………. Prezydenta Miasta Opola z dnia ………………… 

 

………………………………………………. 

                           Podpis uczestnika 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Akcji zbiórki opakowań szklanych 

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

(dot. laureatów akcji) 

……………………………………………………………. 

           Imię i nazwisko uczestnika  

 

 

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą 

  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz, 42-015 Opole moich danych 

osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz nr identyfikacyjny PESEL) w celu 

pokwitowania otrzymania nagrody w akcji zbiórki opakowań szklanych oraz w celach promocyjnych. Wyrażenie 

zgody jest zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO). 

  

 

Załącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Opola z siedzibą przy Rynek-Ratusz,  
      45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800. 
1. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Opola z siedzibą w Rynek-Ratusz, adres:  

ul. Rynek-Ratusz, 45-015 Opole; e-mail: iod@um.opole.pl. 
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO  

i wyłącznie w celu pokwitowania otrzymania nagrody w akcji zbiórki opakowań szklanych oraz w celach 
promocyjnych. 

3. W związku z przetwarzaniem danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 
kategoriom odbiorców danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Ponadto odbiorcami będą osoby 
przeglądające strony internetowe www.smieciopolis.opole.pl, media społecznościwe – Facebook oraz Zakład 
Komunalny. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 
wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu odbioru nagrody. 
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
 

 

  …..………………………………… 

   podpis uczestnika 

mailto:iod@um.opole.pl
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