
   

REGULAMIN  ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH „KRAKOWSKIE DZIECI WIEDZĄ JAK 

WYRZUCAĆ ŚMIECI” REALIZOWANYCH W RAMACH AKADEMII MŁODEGO 

KRAKOWIANIA 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych 

„Krakowskie dzieci wiedzą jak wyrzucać śmieci”. 

2. Zajęcia odbywają się w ramach Akademii Młodego Krakowianina – projektu 

edukacyjnego realizowanego przez Gminę Miejską Kraków – Urząd Miasta Krakowa oraz 

merytoryczne jednostki i spółki miejskie, którego celem jest kształtowanie wśród 

najmłodszych mieszkańców Krakowa postaw proekologicznych i prospołecznych oraz 

umożliwienie im rozwijania różnorodnych zainteresowań.. 

3. Organizatorem zajęć jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. z siedzibą 

w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1, zwane dalej „Organizatorem”. 

4. Zajęcia są adresowane do uczniów klas I, II, III szkół podstawowych, mających siedzibę  

na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Klasy zgłoszone do udziału w zajęciach są w 

niniejszym Regulaminie zwane „Uczestnikami”. 

5. Celem zajęć jest edukacja ekologiczna dzieci z krakowskich szkół podstawowych w 

zakresie ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

selektywnej zbiórki odpadów obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

6. Zajęcia są realizowane w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r. 

 

 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 

§ 2 

1. Zgłaszanie udziału w zajęciach odbywa się poprzez System Informatyczny Urzędu Miasta 

Krakowa. Informacje o harmonogramie zajęć oraz o możliwości rezerwowania 

poszczególnych terminów są dostępne na stronach: http://krakow.pl/ oraz 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/. 

2. Udział w zajęciach jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Uczestnik zgłaszający swój udział w zajęciach oświadcza, że zapoznał się z treścią 

niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. 
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

§ 4 

1. Mając na uwadze postanowienia 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; Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016), zwanego dalej RODO:  

a) Nauczyciel zgłaszający udział grupy w zajęciach oświadcza, iż wypełnił obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego programu i które 

przekazał Organizatorowi; 

b) Organizator oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 

w celu realizacji niniejszego programu i które przekazał nauczycielowi zgłaszającemu udział 

grupy w zajęciach. 

2. Nauczyciel zgłaszający udział grupy w zajęciach oświadcza, iż wypełnił obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, do których zobowiązany jest Organizator, wobec 

osób fizycznych, których dane osobowe zostały przez niego udostępnione Organizatorowi, w 

celu realizacji niniejszego programu. 

3. Organizator wskazuje na niezbędne elementy obowiązku informacyjnego celem przekazania 

ich treści przez nauczyciela zgłaszającego udział grupy w zajęciach osobom, których dane 

osobowe zostały Organizatorowi udostępnione w związku z realizacją niniejszego programu, 

zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, przy uwzględnieniu art. 14 ust. 5 pkt a) RODO: 

a) osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u 

Organizatora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@mpo.krakow.pl; 

b) udostępnione Organizatorowi dane będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym 

związanych z realizacją niniejszego programu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 

prawnie uzasadniony interes administratora danych który przekazał dane - nauczyciela 

zgłaszającego udział grupy, a także prawnie uzasadniony interes Organizatora, któremu dane 

zostały udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowej i efektywnej 

realizacji niniejszego programu. Przekazane dane będą przetwarzane także w celu wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym przez Organizatora dotyczącego zarządzania 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym edukacji ekologicznej; 

c) Organizator przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko 

oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez nauczyciela zgłaszającego udział grupy; 

d) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi w ramach 

niniejszego programu, oraz podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia 

przetwarzania danych, w tym dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego. 

e) dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 

Organizatora odnoszących się do realizacji niniejszego programu, stanowiących podstawę tego 

przetwarzania, jak również związanych z celami archiwizacyjnymi i kontrolnymi. 

 



   

REALIZACJA ZAJĘĆ 

§ 4 

1. Zajęcia odbywają się wyłącznie w siedzibie Organizatora – przy ul. Nowohuckiej 1 w 

Krakowie, Czas trwania zajęć z jedną klasą wynosi 90 minut.  

2. Jedna klasa bierze udział w jednych zajęciach, na które składają się warsztaty i wycieczka 

po Lamusowni. 

3. Grupa uczniów biorąca udział w jednych zajęciach nie może być większa niż 25 osób. 

4. Podczas zajęć Uczestnicy muszą stosować się do obowiązujących na terenie siedziby 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz 

prawa o ruchu drogowym. 

5. Za bezpieczeństwo uczniów i ich zachowanie podczas przebywania na terenie siedziby 

MPO biorą odpowiedzialność opiekunowie grup. 

6. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu do siedziby 

MPO przy ul. Nowohuckiej 1. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 5 

1. Regulamin obowiązuje w okresie od 1 października 2019 r. do 31 maja 2020 r.  

2. Ewentualne uwagi i pytania dotyczące zajęć „Krakowskie dzieci wiedzą jak wyrzucać 

śmieci” należy kierować do Organizatora mailowo: edukacja@mpo.krakow.pl lub 

telefonicznie: 12 646 22 92, 12 646 22 94. 

4. Szczegółowe informacje na temat projektu „Akademia Młodego Krakowianina” dostępne 

są na stronach: http://krakow.pl/ oraz https://portaledukacyjny.krakow.pl/. 

3. W sprawach związanych z zajęciami „Krakowskie dzieci wiedzą jak wyrzucać śmieci” 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 
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