
 

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  

„JESTEM EKO W KRAKOWIE” 

 
§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Programie edukacji 

ekologicznej „Jestem eko w Krakowie” (dalej „Program). 

2. Celem Programu jest zachęcenie oraz inspirowanie do prowadzenia edukacji ekologicznej w szkołach 

oraz placówkach oświatowych; wzrost świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw 

proekologicznych wśród dzieci. 

3. Program jest realizowany przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa,  

z siedzibą os. Zgody 2 31-949 Kraków (dalej „Organizator”).  

4. Uczestnikiem Programu jest szkoła lub inna placówka oświatowa, znajdująca się na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków, reprezentowana przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły/placówki 

oświatowej (dalej „Uczestnik”). 

5. Zgłoszenie oraz udział w Programie nie wymaga opłat na rzecz Organizatora.  

 

§2  

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU 

1. Zgłoszenia w Programie przyjmowane są za pośrednictwem formularza, który jest dostępny pod 

adresem: https://jestemekowkrakowie.pl/ekolekcje/. 

2. Organizator potwierdzi mejlowo przyjęcie Uczestnika do Programu oraz udostępni dane dostępowe 

do uzyskania materiałów dydaktycznych. 

3. Uczestnictwo w Programie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

Regulaminu.  

 

§3  

ZASADY PROGRAMU 

1. W ramach Programu Uczestnik zobowiązuje się: 

a. realizować lekcje edukacji ekologicznej w oparciu o materiały dydaktyczne udostępnione na 

stronie Programu: https://jestemekowkrakowie.pl/ekolekcje/, 

b. realizować wraz z uczniami inne działania edukacyjne, które przyczynią się do rozwijania  

i ochrony środowiska naturalnego oraz mądrego korzystania z zasobów natury, 

2. W ramach Programu Organizator zobowiązuje się do: 

a. udostępnienia danych dostępowych Uczestnikom Programu, 

b. zapewniania niezbędnych materiałów dydaktycznych do jego realizacji, 

c. wydawania certyfikatów dla Uczestników. 

3. Zebrane materiały mogą być wykorzystywane w publikacjach naukowych i edukacyjnych oraz na 

stronie internetowej Organizatora.  

4. W przypadku realizowania Programu niezgodnie z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo 

do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z Uczestnikiem. 

https://jestemekowkrakowie.pl/ekolekcje/
https://jestemekowkrakowie.pl/ekolekcje/


§4 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, Uczestnik zostanie poproszony o wskazanie na 

piśmie powodów rezygnacji, które uniemożliwiają jej/mu dalszy udział w Programie. 

 

 

§6  

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi i/lub udostępniane przez Organizatora,  

w ramach Programu, w tym np. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe  

w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści  

z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności 

intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi. 

 

 

§7  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkie informacje o projekcie wraz z niezbędnymi formularzami znajdują się na stronie: 

www.jestemekowkrakowie.pl.  

2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres poczty 

elektronicznej (ws.edukacja@um.krakow.pl).  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

 

§8 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas realizacji Programu jest Urząd 

Miasta Krakowa z siedzibą: Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków. Dane kontaktowe 

Inspektora Danych Osobowych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres  

e-mail: iod@um.krakow.pl. 

2. Dane osobowe zbierane są zgodnie z rozporządzeniem 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, w celu realizacji Programu 
„Jestem eko w Krakowie”, w tym kontaktowania się z Uczestnikami (zgodnie  
z art. 6 ust. 1 lit. b, c, f ) oraz w celach informacyjno-promocyjnych związanych z Projektem (art. 
6 ust. 1 lit. f ). 
 

3. Organizator przetwarza dane w zakresie: nazwa i adres placówki, imię, nazwisko nauczyciela, 

adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego placówki. 

mailto:iod@um.krakow.pl


 
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z realizacją Projektu przez:  

• pracowników i zleceniobiorców Administratora danych osobowych w zakresie 
pisemnych upoważnień; 

• podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych 
osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartej umowy, a także 
podwykonawcy świadczący na rzecz Administratora inne usługi, 

• inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. 
 

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 
profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby 
zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób 
miałoby to istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą. 
 

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, ich sprostowania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

 

7. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia 

do Programu. 

 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego funkcjonowania 
Programu (nie dłużej niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia) lub przez okres wynikający 
z przepisów prawa. 

 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub 
do organizacji międzynarodowej. 


