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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 
1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady akcji 

ekologicznej pt.: „Adoptuj pszczołę” zwanej dalej „Akcją”. 

2. Organizatorem Akcji jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, zwane dalej 

„Organizatorem” we współpracy z Gminą Gogolin. 

3. Zgłoszenie się do Akcji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień  

regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 
 

4. Do głównych celów Akcji należy: 

1) Promocja i ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej; 

2) Promowanie zrównoważonego rozwoju, ekologicznego trybu życia                                                         

z poszanowaniem lokalnych walorów przyrody; 

3) Propagowanie postaw proekologicznych w najbliższym otoczeniu; 

4) Ochrona najważniejszych europejskich zapylaczy: trzmiela, pszczoły murarki                   

i motyla. 

  
II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 
 

1. Udział w Akcji jest bezpłatny i dobrowolny.  

2. Zgłoszenie do udziału w Akcji musi być dokonane zgodnie z Regulaminem poprzez 

podpisanie Deklaracji udziału.  

3. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym 

osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział                          

w Akcji tylko za pomocą przedstawiciela ustawowego  lub  przy udziale opiekuna 

prawnego.  

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI 

  
1. Warunkiem udziału w Akcji jest: 

1) Podpisanie Deklaracji udziału w akcji, zgodnie ze wzorem; 

2) Odbiór domku dla owadów i jego montaż w miejscu zamieszkania zgodnie 

z punktem IV niniejszego regulaminu; 

3) Uwaga: określono limit – maksymalnie dwa domki dla jednej 

deklaracji. 



 

Projekt RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej 
poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II”, umowa z dnia 18.08.2020 r. 

 

2. Regulamin oraz wzór Deklaracji udziału dostępne są na stronie internetowej: 

www.aglomeracja-opolska.pl oraz na stronie www.gogolin.pl. 

 

3. Złożenie Deklaracji udziału i odbiór domku możliwy jest: w Urzędzie 

Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, w godzinach pracy Urzędu 

(najlepiej po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 77 40 

76 840)  

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń! 

 

Akcja trwa do wyczerpania zapasów 

 

 

IV. ZASADY MONTAŻU DOMKÓW DLA OWADÓW 

 

1. Domek dla owadów pożytecznych przeznaczony jest dla najważniejszych 

europejskich, dzikich zapylaczy: trzmiela, pszczoły murarki oraz motyla. 

2. Domek należy wieszać najlepiej w miejscach nasłonecznionych i osłoniętych od 

deszczu oraz wiatru.  

3. Preferowana ściana montażu o ekspozycji południowej, można postawić budkę 

bezpośrednio na podłożu, ale znacznie skraca to jej żywotność.  

4. Bliskość kwitnących roślin użytkowych będzie dodatkowym atutem, zarówno dla 

owadów, bo pozyskuję pokarm, ale również właściciela plantacji, bo zapylają rośliny, 

które tym samym dają większy plon.  

5. Niestety chemizacja rolnictwa powoduje zmniejszenie populacji zapylaczy, które 

wymagają ochrony i dodatkowego wsparcia, wywieszanie specjalnych domków 

rozrodczych dla tych owadów sprzyja ich ochronie. 

6. Kwaterę dla trzmiela należy wypełnić garścią siana, najlepiej upychać je patyczkiem 

przez otwór wlotów, z siana samica zbuduje potem swoje gniazdo. 

 

 

 

 

http://www.aglomeracja-opolska.pl/
http://www.gogolin.pl/
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V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

1. Udział w Akcji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestników na 

przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Akcji,                            

w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk Uczestników Akcji (zgodnie 

z  Rozporządzeniem 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 

osobowych) (dalej: „RODO”). 

2. Organizator informuje, że Administratorem danych osobowych jest 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska z siedzibą przy ul. Plac Wolności 6, 45-018 

Opole. 

3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem w następujący sposób: pod 

adresem e-mail inspektora ochrony danych: edyta.orlowska@ao.opole.pl lub też 

listownie na adres: ul. Plac Wolności 6, 45-018 Opole. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach: 

a) sprawnego przeprowadzenia Akcji, co do następujących danych: imię                                         

i nazwisko, nr telefonu lub adres e-mail; 

b) statystycznych i archiwizacyjnych związanych z obowiązkiem rozliczenia 

przez Organizatora projektu, w ramach którego organizowana jest akcja co do 

następujących danych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, wizerunek -  

w tym zakresie podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora sprowadzający się do 

konieczności wypełnienia ciążących na nim obowiązków statystycznych 

wynikających z obowiązku sprawozdawczego, jaki ciąży na Organizatorze w 

związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. 

5. Dane osobowe przetwarzane w celach statystycznych będą przetwarzane przez 

okres niezbędny dla realizacji obowiązków ciążących na Organizatorze na 

podstawie umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Dane 

przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez 

okres obowiązywania umowy, a po tym czasie do upływu terminu przedawnienia 

mailto:edyta.orlowska@ao.opole.pl


 

Projekt RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej 
poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II”, umowa z dnia 18.08.2020 r. 

roszczeń, zaś dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do 

chwili cofnięcia tej zgody. 

6. Organizator informuje, iż z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej 

organizacji Akcji, dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane 

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora czynności o charakterze 

organizacyjnym i technicznym, w tym w szczególności: pracownikom 

Organizatora odpowiedzialnym za przeprowadzenie Akcji, a ponadto 

pracownikom instytucji kontrolnych związanych z zawartą przez Organizatora 

umową o dofinansowanie Akcji ze środków unijnych. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii 

Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych 

dotyczących Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 

momencie. Powyższe nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody przed jej 

cofnięciem. 

10. Dodatkowo, przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia skargi do organu 

nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, przy czym 

niezbędne do udziału w Akcji. 

12. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane w systemie informatycznym 

przy czym decyzje dotyczące przeprowadzenia Akcji nie będą podejmowane                          

w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. 

 

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

1. Szczegółowe informacje o Akcji można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia 

Aglomeracja Opolska pod numerem telefonu 731 973 123 w godzinach pracy 

Biura lub adresem e-mail: biuro@ao.opole.pl oraz w Urzędzie Miejskim w 

Gogolinie pod numerem telefonu 77 40 76 840 w godzinach pracy Urzędu lub 

adresem e-mail anna.piosek@gogolin.pl. 

mailto:biuro@ao.opole.pl
mailto:anna.piosek@gogolin.pl
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2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Akcji po 

wyczerpaniu zapasów oraz zmiany treści regulaminu Akcji. 

3. Informacja o ewentualnych zmianach dostępna będzie na stronie 

www.aglomeracja-opolska.pl.  

4. Spory związane z zasadami Akcji będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego 

decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.  

5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji.  

6. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia i zamknięcia Akcji. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, uszkodzone 

lub opóźnione złożenie Deklaracji udziału. 

 

ZATWIERDZAM 
 
 
 

Piotr Dancewicz 
 

/~/ 
 

Dyrektor Biura 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 

 

http://www.aglomeracja-opolska.pl/

