
Regulamin 

dot. sposobu składania wniosków o pomoc, obsługi pojemnika oraz przekazywania 

zebranych w ramach społecznej zbiórki, nakrętek plastikowych PET. 

➢ Dotyczy pojemnika umieszczonego przy ul. Przyszkolnej 3 w Środzie Śląskiej 

Instytucją obejmującą pieczę nad pojemnikami jest Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej. 

Pojemnik został wykonany i przekazany nieodpłatnie Muzeum Regionalnemu w Środzie 

Śląskiej przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Środzie Śląskiej na rzecz czynu społecznego 

opisanego poniżej. 

Pojemnik na nakrętki PET został stworzony w oparciu o prowadzone na terenie powiatu zbiórki 

nakrętek na rzecz potrzebujących chorych/niepełnosprawnych dzieci przez społeczność 

powiatu. 

Główną ideą projektu jest chęć dalszego wspierania potrzebujących mieszkańców powiatu 

średzkiego jak również krzewienie w nich potrzeby niesienia pomocy na rzecz społeczeństwa 

oraz wprowadzaniu nawyku segregowania odpadów. 

 

Składanie wniosków 

 

1. Wniosek o wsparcie może składać,  do Centrum Kultury Alternatywnej oddziału 

Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej, rodzic lub opiekun prawny 

zainteresowany pomocą na rzecz swojego niepełnosprawnego/chorego dziecka, do 

ukończenia przez nie 18 roku życia. 

2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o niepełnosprawności Dziecka oraz  

opcjonalnie zaświadczenie o przynależności Dziecka do fundacji, pod której jest 

patronatem. 

3. Pomoc przyznawana jest zgodnie z kolejnością składanych wniosków, w sposób 

cykliczny. 

4. Wnioskodawca przekazuje informacje dotyczące potrzeb wynikających z choroby 

/niepełnosprawności Dziecka, którego dotyczy wniosek, wraz z wizerunkiem 

Dziecka w formie dokumentu graficznego. (Plakat informacyjny) 

5. Zbiórka nakrętek jest jawna, stąd wymaganym jest podpisanie zgody – gdzie 

rodzic/opiekun wyraża zgodę na ujawnianie wizerunku Dziecka, na rzecz którego 



prowadzona jest zbiórka wraz z określeniem celu, na jaki będą zbierane nakrętki 

(leczenie, rehabilitacja etc.). 

6. Każdorazowo przy odbiorze nakrętek sporządzany jest protokół przekazania 

zebranych nakrętek. 

7. Wnioski będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po dostarczeniu wszystkich 

wymaganych dokumentów (wzory dostępne w siedzibie Centrum Kultury 

Alternatywnej, ul Przyszkolna 3, Środa Śląska, lub po uprzedniej prośbie pod 

adresem: biuro@cekecentrum.pl)  

8. Pomoc udzielana będzie w formie przekazania wnioskodawcy zawartości 

pięciokrotnie napełnionego pojemnika na jeden wniosek. Po zakończeniu zbierania  

nakrętek można złożyć kolejny wniosek o pomoc. 

9. Każdy składający wniosek powinien zapoznać się z klauzulą informacyjną.  

  

Obsługa pojemnika oraz przekazywanie zebranych nakrętek 

 

1. Obsługą pojemnika oraz rozpatrywaniem wniosków o pomoc, zajmuje się Centrum 

Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej – oddział Muzeum Regionalnego w 

Środzie Śląskiej.  

2. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej zastrzega, iż nie waży zebranych nakrętek 

oraz nie zajmuje się przekazywaniem ich bezpośrednio do skupu.  

3. Zebrane nakrętki przekazywane są bezpośrednio na ręce wnioskodawcy, w miejscu 

oraz terminie ustalonym przez Centrum Kultury Alternatywnej, oddział Muzeum 

Regionalnego w Środzie Śląskiej. 

 

 

Zastrzegamy możliwość zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z 

chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) na stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych Centrum Kultury Alternatywnej, które jest oddziałem 

Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej. 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
(pojemnik na nakrętki plastikowe)  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej, pl. 

Wolności 3, 55-300 Środa Śląska. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej 

na adres:  Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 3, 55-300 Środa Śląska lub adres e-mail: 

biuro@cekacentrum.pl. 
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora 

Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie 

niezbędnym do: 

3.1 Zbiórka nakrętek jest jawna, dane dziecka – imię i nazwisko oraz cel zbierania (leczenie rehabilitacja) 

będzie upublicznione w miejscu zbierania nakrętek a także na stronie internetowej i na platformie 

społecznościowej Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej, Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie 

Śląskiej oraz w mediach lokalnych w celu informowania o celu zbiórki i zwiększeniu efektywności zbiórki.  

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje, którym Administrator zobowiązany jest lub może 

przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające 

Administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług wsparcia 

technicznego w zakresie systemów informatycznych. 

5. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

6. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze, wynikający z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) na podstawie 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych a także na 

podstawie przepisów szczegółowych (minimalny okres przechowywania: 5 lat, maksymalny: wieczyście). 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

b) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, 

c) żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy: 

− dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (dotyczy przetwarzania, 

o którym mowa w pkt 4 lit. c) RODO, 

− osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych (dotyczy przetwarzania, o którym 

mowa w pkt 4 lit. c) RODO, 

− dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

− dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy: 

− osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

− przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych 

osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

− Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, 

której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

f) przenoszenia danych osobowych, 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  



 

 

 

 

 

Dane wnioskodawcy:  

 

…………………………………………………. 

Imię i nazwisko 

 

…………………………………………………. 

adres 

 

…………………………………………………. 

Telefon kontaktowy  
(nieobowiązkowy, wpisując telefon jednocześnie wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie,  

podanie telefonu ułatwi i usprawni kontakt z  Państwem)  

 

 

 

Wniosek 

 

 

Zwracam się z wnioskiem o pomoc w zbiórce nakrętek plastikowych na rzecz mojego dziecka 

……………………………………………………………………….. ( imię i nazwisko dziecka)  

w celu zebrania pieniędzy na ………………………………………….. 

 

 

 

Potwierdzam że, zapoznałem/am się z regulaminem dot. sposobu składania wniosków o pomoc, 

obsługi pojemnika oraz przekazywania zebranych w ramach społecznej zbiórki, nakrętek plastikowych 

PET.  

 

Załączniki:  

1. Zgoda na publikację wizerunku  

2. Zaświadczenie o niepełnosprawności Dziecka oraz opcjonalnie zaświadczenie o 

przynależności Dziecka do fundacji pod której jest patronatem. 

3. Wizerunek dziecka – w formie dowolnej (elektronicznej, papierowej) 

Muzeum Regionalne w 

Środzie Śląskiej 

Plac Wolności 3 

55-300 Środa Śląska 



Środa Śląska ……………… 

 

Zgoda 

 na publikację wizerunku oraz informacji uzupełniających dotyczących zdrowia Dziecka na 

cel zbiórki nakrętek 

 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku oraz informacji zdrowotnych dotyczących Dziecka i celu 

zbierania nakrętek ___________________________________, którego jestem prawnym opiekunem, 

celem  przeprowadzenia zbiórki nakrętek. 

 

Wyrażam zgodę na upublicznianie w mediach lokalnych oraz społecznościowych podanych informacji 

celem zwiększenia efektywności w/w zbiórki. 

 

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną (pojemnik na nakrętki plastikowe).  

 

 

 

……………………………………………………….. 

Czytelny podpis wnioskodawcy/opiekuna prawnego 

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej RODO) informujemy, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 3. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia lub zapytania kierowanego przez pocztę elektroniczną, jak i 

odpowiedzi w formie elektronicznej wysłanej na adres e-mail. Z uwagi na różny charakter załatwianych spraw, Pani/Pana dane mogą być 

przetwarzane na podstawie (na jednej lub więcej, także w różnym zakresie): 

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 

b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO), 

c) realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub 

wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO),  

d) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 

lit. b) RODO), 

e) ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO),  

f) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: dostępu do danych 

osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych (w prawnie uzasadnionych przypadkach), ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych (w prawnie uzasadnionych przypadkach), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pełna treść ogólnej klauzuli informacyjnej znajduje się w regulaminie dot. sposobu składania wniosków o pomoc, obsługi pojemn ika oraz 
przekazywania zebranych w ramach społecznej zbiórki, nakrętek plastikowych PET oraz na stronie internetowej.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Środa Śląska  …………………. 

 

Protokół Przekazania 

 

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskie, sprawujące pieczę nad pojemnikami na nakrętki 

plastikowe, umieszczonym przy ulicy Przyszkolnej 3 w Środzie Śląskiej, przekazuje zebrane 

nakrętki na ręce Pani/Pana  

………………………………………………………………………………będącym 

wnioskodawcą o pomoc na rzecz  

………………………………………………………………………………………….widniejącym/cą 

na złożonym o wsparcie wniosku. 

 

Czytelny podpis przedstawiciela 

 Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej 

_______________________________ 

 

Czytelny podpis wnioskującego o pomoc  

____________________________ 

 


