
Akcja ekologiczna „Posprzątaj swój kawalek Bałtyku” 

1. Organizator: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Odział Nadmorski Park Krajobrazowy 

2. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem zalegających śmieci i zanieczyszczeń Morza 

Bałtyckiego oraz zmotywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska morskiego. 

3. Inicjatywą do przeprowadzenia akcji jest przedsięwzięcie organizowane przez WWF: Godzina dla Ziemi 

– Godzina dla Bałtyku! (27 marca 2021 roku).  

4. Akcja jest skierowana do wszystkich osób, którzy w szerszym zakresie chcą wziąć udział w 

przedsięwzięciu: „Godzina dla Bałtyku”. 

5.  Udział w akcji polega na zbieraniu odpadów znalezionych nad brzegiem Bałtyku lub Zatoki Puckiej w 

okresie od 27 marca do 18 kwietnia, dowolnego dnia o dowolnej porze. 

Należy wykonać dokumentację fotograficzną. Na przykład zdjęcie przed i po sprzątaniu lub/i fotografie 

przedstawiające pozbierane odpady.  

6. Zdjęcia można przesyłać do dnia 19.04.2021 r. Każdy uczestnik może przesyłać od 1 do 5 fotografii w 

postaci elektronicznej, w jak najlepszej rozdzielczości (minimum 1280x960 pikseli), na adres: 

npk@pomorskieparki.pl. W tytule należy wpisać „Posprzątaj swój kawałek Bałtyku” 

7. Przysyłając dokumentację fotograficzną uczestnik automatycznie wyraża swój udział w konkursie.  

8. W treści nadesłanej wiadomości należy podać: imię, nazwisko i nr telefonu autora nadesłanych zdjęć oraz 

miejsce i datę wykonania zdjęć.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości, niepodpisanych i 

nadesłanych po określonym terminie. 

10. Zwycięzcy akcji oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione przez Organizatora telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

11. Zwycięzcom akcji i osobom wyróżnionym zostaną przyznane nagrody. 

12. W konkursie nie mogą brać czynnego udziału pracownicy Pomorskiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych. 

13. Nagrody będą rozdane w kwietniu 2021 roku. 

14. Organizator ma prawo do zatrzymania wszystkich nadesłanych zdjęć. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wszystkich nadesłanych zdjęć w swoich 

wydawnictwach, różnego rodzaju publikacjach i na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym 

Facebook. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługuje Organizatorowi nieodpłatnie i na czas 

nieokreślony. 

16. Przesłanie zdjęć jest traktowane jak świadome wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

niezbędnych do przeprowadzenia konkursu w tym do upublicznienia listy zwycięzców na stronie 

internetowej organizatora zgodnie z regulaminem konkursu.  

Zgodnie 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 danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 

4a, kontakt.  

2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl  

3)Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu, w tym do celów kontaktu z uczestnikami. 

4)Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. 

5)Dane przetwarzane będą do czasu wycofania się ze zgody, jednak nie dłużej niż 3 lata tj. do czasu przedawnienia ewentualnych 

roszczeń.  

6)Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania ich 

usunięcia, bycia zapomnianym oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie się ze zgody 

należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w 

konkursie.  

7)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

8)Udostępnianie będą listy zwycięzców. 

 

15. Nadesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

16. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje po stronie Organizatora. W sprawach nieuregulowanych 

niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.  
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