
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jasła 
Nr V/95/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

 
Regulamin Akcji „Pnącza dla jaślan” 

 
§ 1. Zasady ogólne 

 
1. Organizatorem akcji „Pnącza dla jaślan”, zwanej dalej „Akcją” jest Miasto Jasło,  

38-200 Jasło, ul. Rynek 12, poprzez Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych, 
zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Celem Akcji jest włączanie mieszkańców w proces rewitalizacji i ożywiania Miasta Jasła 
poprzez działania prokrajobrazowe polegające na sadzeniu roślin pnących na terenie 
własnych posesji i obszarach miejskich, a przez to poprawienie estetyki przestrzeni miejskiej 
oraz jakości obszarów zamieszkania w tym zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych,  
a także zaprezentowanie jasielskich przestrzeni obsadzonych pnączami oraz edukacja 
ekologiczno-rewitalizacyjna. 

3. Akcja odbędzie się 4 września 2021 r. Szczegóły akcji zostaną podane na plakacie 
informacyjnym. 

4. W czasie trwania akcji Organizator przeprowadzi badania ankietowe, dotyczące aktywności 
obywatelskiej i postępującego procesu rewitalizacyjnego w Mieście Jaśle. 

 
§ 2. Warunki uczestnictwa i zasady Akcji 

 
1. Akcja ma charakter otwarty i skierowana jest do wszystkich mieszkańców Jasła. Udział w Akcji 

jest bezpłatny i dobrowolny.   

2. Akcja polega na wymianie surowców na sadzonki roślin pnących. W ramach akcji do 
rozdysponowania będzie 1000 sadzonek różnego gatunku roślin pnących. Jeden mieszkaniec 
może otrzymać tylko jedną sadzonkę rośliny pnącej. Nie ma ograniczeń wiekowych. 

3. Osobami uprawnionymi do otrzymania sadzonek roślin są mieszkańcy Jasła, którzy dostarczą 
w trakcie Akcji, do miejsca wyznaczonego przez Organizatora, zużyty drobny sprzęt 
elektroniczny lub co najmniej 20 zużytych baterii. 

4. Wymiana surowców na sadzonki roślin następuje poprzez oddanie odpadów i okazanie do 
wglądu dowolnego dokumentu potwierdzającego status mieszkańca Jasła (dowód opłaty za 
lokal znajdujący się na terenie Jasła) np. opłata za utylizację śmieci, wnoszenie opłaty za 
czynsz, gaz, prąd lub inne. 

5. Uczestnictwo w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Akcji na warunkach 
określonych w niniejszym regulaminie.  

 
§ 3. Klauzula informacyjna 

 
1. Administratorem danych jest Miasto Jasło z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, z którym 

mogą się Państwo skontaktować listownie na wskazany adres siedziby oraz telefonicznie: 
13 448 63 00 lub pod adresem e-mail: urzad@um.jaslo.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo 
skontaktować poprzez adres e-mail: iod@um.jaslo.pl lub na w/w adres we wszystkich 

mailto:urzad@um.jaslo.pl


sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem danych. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie 
i celu określonym w treści zgody.  

4. Państwa dane mogą zostać udostępnione lokalnym mediom.  
5. Nie przekażemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
6. Przechowujemy zebrane dane do czasu zrealizowania celów przetwarzania opisanych powyżej 

lub do momentu cofnięcia zgody.  
7. Przysługuje Państwo prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli zachodzą przesłanki do tych 
uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych 
osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 
w sprawach ochrony danych osobowych.  

9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak jej wyrażenia uniemożliwi 
uczestnictwo w Akcji. 

10. Dane w ramach wyrażonej zgody nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane  
w sposób zautomatyzowany. 

 
§ 4. Postanowienia końcowe 

 
1. Treść niniejszego regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.um.jaslo.pl 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, które nie 

naruszają praw nabytych uczestników Akcji. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmie 

Organizator. 
4. Dodatkowe informacje na temat Akcji będą udzielane w Wydziale Rewitalizacji, Strategii  

i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Floriańska 8A, w godzinach pracy, tj. pn:  
7.30-17.00, wt-czw: 7.30-15.30, pt: 7.30-14.00 oraz pod numerem telefonu: 13 44 86 317. 
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