Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2022
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 24 stycznia 2022 r.
MIEJSKI KONKURS EDUKACYJNY
„Namierzamy drzewa w Kielcach”
realizowany w ramach projektu „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach
audytu miejskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014-2020.
REGULAMIN
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, zwany dalej
Organizatorem.
2. Konkurs jest prowadzony przez Miasto Kielce, w Partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską
i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, w ramach realizacji projektu pn. „System monitorowania
efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych w Kielcach (klasy 6 do 8).
4. Konkurs będzie przeprowadzany z wykorzystaniem serwisu i aplikacji mobilnej „ulepszamy Kielce”
udostępnionej mieszkańcom przez Organizatora, zwanej dalej Aplikacją.
5. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje Dyrekcja szkoły podstawowej w Kielcach przez wypełnienie
formularza na stronie Idea Kielce https://smartcity.kielce.eu/namierzamy_drzewa
oraz w formie pisemnej
(skan) przesłanej elektronicznie na adres: hsc@kielce.eu lub dostarczonej na adres: Biuro ds. Inteligentnego
Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem-Smart City Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska
6,w terminie do 10 lutego 2022 r.
6. Wniosek Konkursowy Zespołu Uczestników składa Nauczyciel poprzez wypełnienie formularza na
stronie Idea Kielce https://smartcity.kielce.eu/namierzamy_drzewa
oraz w formie pisemnej w terminie
do dnia 9 marca 2022 r.
7. Prace konkursowe trwają od dnia ogłoszenia do 22 maja 2022 r. według harmonogramu będącego
Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
8. Prace Konkursowe Zespołu Uczestników będą polegać na działaniach określonych w § 2 ust. 11.
9. Prace Konkursowe w terenie określone w § 2 ust. 11 wykonywane przy pomocy Aplikacji mobilnej
"ulepszamy Kielce" można realizować najpóźniej do 15 maja 2022 r., a wskazaną w § 2 ust. 11 prezentację
multimedialną należy dostarczyć wyłącznie w wersji elektronicznej najpóźniej do 22 maja do godz. 24.00. na
adres: hsc@kielce.eu z dopiskiem „namierzamy drzewa”.
10. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
11. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga
Organizator.
12. Informacje o Konkursie, jak i niniejszy Regulamin, dostępne są w siedzibie Organizatora pod adresem:
Urząd Miasta Kielce, Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City, ul.
Strycharska 6, 25-659 Kielce oraz na stronie Idea Kielce https://smartcity.kielce.eu /.
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13. Wszelkie informacje o Uczestniku, udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem, będą
przetwarzane przez Organizatora – realizatora projektu. Zasady przetwarzania danych osobowych określa §
9 niniejszego Regulaminu.
§ 2. Definicje
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. Konkursie – należy przez to rozumieć konkurs edukacyjny dla uczniów klas 6 do 8 szkół podstawowych
w Kielcach pod nazwą „Namierzamy drzewa w Kielcach”;
2. Zgłoszeniu do Konkursu - należy przez to rozumieć Zgłoszenie szkoły podstawowej w Kielcach do
Konkursu przez Dyrekcję, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;
3. Regulaminie – należy przez to rozumieć: niniejszy regulamin określający warunki działania i zasady
przeprowadzenia Konkursu;
4. Harmonogramie – należy przez to rozumieć ustalony plan przeprowadzenia Konkursu z wykorzystaniem
aplikacji mobilnej udostępnionej przez Organizatora, określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
5. Wniosku Konkursowym – należy przez to rozumieć: wniosek złożony przez Nauczyciela prowadzącego
w imieniu grupy uczniów, którego wzór stanowi Załącznik nr 3, wraz z Załącznikiem nr 4 i Załącznikiem nr 5;
6. Uczestnikach – należy przez to rozumieć: Uczniów uczestniczących w Konkursie;
7. Zespołach – należy przez to rozumieć: grupy uczniów klas 6 do 8 ze szkoły podstawowej, która zgłosiła
swój udział w Konkursie, liczące do 30 osób;
8. Nauczycielu – należy przez to rozumieć prowadzącego Zespół Nauczyciela zatrudnionego w danej szkole
podstawowej ustanowionego do prowadzenia edukacji i opieki nad Uczniami w ramach przebiegu Konkursu
oraz do współpracy z Organizatorem;
9. Aplikacji mobilnej „ulepszamy Kielce” - należy przez to rozumieć udostępniony przez Organizatora
serwis i aplikację mobilną do zainstalowania na własnym urządzeniu mobilnym zgodnie z zasadami
określonymi w Harmonogramie stanowiącym Załącznik Nr 1, umożliwiającej pozycjonowanie położenia
geograficznego obiektów znajdujących się na terenie miasta i wyświetlanie tej pozycji na mapie wraz
z odpowiednimi do namierzonego obiektu opisami i zdjęciami, dostępną wraz z instrukcją stosowania pod
adresem: https://ulepszamy.kielce.eu zwaną dalej Aplikacją.
10. Mapie – należy przez to rozumieć: zobrazowania mapowe terenu miasta Kielce udostępnione poprzez
Aplikację w celu przeprowadzenia prac terenowych w Konkursie.
11. Pracy Konkursowej – należy przez to rozumieć prace terenowe polegające na ustaleniu przez
Uczestników za pomocą Aplikacji zainstalowanej na własnym urządzeniu mobilnym (takim jak tablet,
smartfon) położenia drzew rosnących na ogólnie dostępnym terenie miasta Kielce (z wyłączeniem terenów
lasów państwowych i prywatnych oraz prywatnych ogrodów przydomowych), zmierzeniu obwodu pnia na
wysokości ok. 130 cm od podłoża oraz dołączeniu w Aplikacji zdjęć i nazwy rodzajowej drzewa oraz prace
polegające na przygotowaniu przez Zespół prezentacji multimedialnej promującej drzewa w mieście i potrzebę
ich ochrony.
12. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „System monitorowania efektywności miasta
inteligentnego w ramach audytu miejskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Więcej na temat projektu i jego celów znajduje się na
stronie https://smartcity.kielce.eu/hsc.html.
13. Instytucji Zarządzającej – podmiot udzielający dotacji o dofinansowanie Projektu, z którym
Organizator (Lider Projektu) zawarł umowę o dofinansowanie Projektu nr DPT/BDG-II/POPT/147/19.
§ 3. Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest wzrost aktywności mieszkańców w kreowaniu inteligentnego rozwoju
zrównoważonego Kielc poprzez
wsparcie edukacji uczniów szkół podstawowych (klasy 6 do 8)
z wykorzystaniem udostępnionej przez Organizatora Konkursu aplikacji mobilnej „ulepszamy Kielce”.
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2. Podczas Konkursu Uczestnicy nauczą się rozpoznawać podstawowe rodzaje drzew, w ramach pomiarów
terenowych zbudują społeczną bazę danych o lokalizacji drzew, ich ilości, strukturze
rodzajowej
oraz wiekowej. Wykonanie prezentacji multimedialnej ma na celu pogłębienie i promocję zrozumienia roli
drzew w kształtowaniu klimatu i zdrowej przestrzeni miasta.
§ 4. Działania konkursowe
1. Prace Konkursowe w ramach Zespołów Uczestnicy wykonują pod kierunkiem Nauczyciela
prowadzącego w terminie o którym mowa w § 1 ust. 7. Rozpoczęcie działań konkursowych poprzedzi
zapoznanie Uczestników Zespołu przez Nauczyciela z tematyką dotyczącą drzew liściastych i iglastych
najczęściej spotykanych w miastach, sposobami ich rozpoznawania, z ich rolą w systemie przyrodniczym
i środowisku miejskim oraz negatywnych dla nich oddziaływaniach naturalnych i antropogenicznych. Pod
kierunkiem Nauczyciela Zespół przygotuje własne materiały pomocnicze do prowadzenia prac terenowych
określonych w ust. 2.
2. W ramach Pracy Konkursowej Uczestnicy stanowiący Zespół pod kierunkiem Nauczyciela przeprowadzą
terenowe prace z wykorzystaniem Aplikacji mobilnej, ustalając położenie na terenie Kielc rozpoznanych
drzew, dołączając zdjęcia drzewa i krótki opis z nazwą rodzajową drzewa (np. Kasztanowiec) i obwodem jego
pnia na wysokości ok. 130 cm od podłoża.
3. W ramach Pracy Konkursowej Zespół pod kierunkiem Nauczyciela przygotuje materiały promujące
drzewa w mieście i potrzebę ich ochrony w formie prezentacji multimedialnej zawierającej 20 do 50 slajdów.
4. Prace Konkursowe muszą być oparte o dane zebrane w terenie w Aplikacji mobilnej „ulepszamy Kielce”.
5. Uczestnicy Konkursu w ramach Zespołu wykonują jedną Pracę Konkursową.
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Prac Konkursowych,
które nie spełniają warunków Regulaminu lub naruszają przepisy prawa.
§ 5. Uczestnicy, warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzenia Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie z klas 6 do 8 szkół podstawowych w Kielcach,
zgłoszeni przez Nauczyciela poprzez wypełniony Wniosek Konkursowy wraz z Załącznikiem nr 4 oraz
Załącznikiem nr 5 złożony najpóźniej w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 6, poprzez:
1) wypełnienie formularza na stronie Idea Kielce https://smartcity.kielce.eu/namierzamy_drzewa,
2) dostarczenie w formie elektronicznej(skan) na adres: hsc@kielce.eu lub do siedziby Organizatora na adres
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, pok. 508
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
1) dostarczenie Wniosku w formie pisemnej (skan podpisanych dokumentów) na adres hsc@kielce.eu lub
drogą tradycyjną;
2) zarejestrowanie się w serwisie https://ulepszamy.kielce.eu i instalacja Aplikacji na własnym urządzeniu
mobilnym zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 (Harmonogram);
3) wykonanie Pracy Konkursowej w terminie i zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 4;
4) spełnienie formalnych warunków udziału, określonych w Regulaminie;
5) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Nauczyciela i Uczestników,
na zasadach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem, iż wniesienie sprzeciwu lub żądania zaprzestania
przetwarzania danych osobowych przez Uczestnika będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału
w Konkursie;
6) wyrażenie zgody na podanie do publicznej wiadomości informacji o udziale w Konkursie, na zasadach
określonych w Regulaminie;
7) wyrażenie zgody przez Szkołę/Nauczyciela na publikację efektów Prac Konkursowych w całości lub części
przez Organizatora na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz materiałach
drukowanych w ramach działań promujących Konkurs oraz realizacji Projektu;
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8) Organizator, dla dokonania wszelkich czynności wskazanych w Regulaminie, wymaga zgody Rodzica
Uczestnika lub jego opiekuna prawnego.
3. Dostarczenie podpisanego Wniosku Konkursowego wraz z Załącznikiem nr 4 i Załącznikiem nr 5 oznacza,
że Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu.
4. Organizator będzie wspierał Nauczycieli poprzez pomoc i odpowiednie konsultacje w sprawie
korzystania z Aplikacji, danych w niej udostępnionych i Prac Konkursowych.
§ 6. Udzielenie Licencji do Prac Konkursowych
1. Przesłanie Pracy Konkursowej i akceptacja Regulaminu oznacza, że twórcy lub współtwórcy tej pracy
udzielają Organizatorowi i Instytucji Zarządzającej nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie
i ilościowo niewyłącznej licencji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 1062) na korzystanie z Prac Konkursowych, zwanych dalej „Utworami”
na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie, modyfikacja dowolną techniką, w tym techniką drukarską,
cyfrową, reprograficzną, analogową, zapisu magnetycznego, całości lub części Utworu,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono -wprowadzanie do
obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa egzemplarzy w całości lub części Utworu,
3) wystawianie/odtwarzanie/przetwarzanie, nadawanie, reemitowanie oraz udostępnianie, publikowanie
w taki sposób, aby każdy miał dostęp do Utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym bez względu na
sposób i technologię (w szczególności na stronach internetowych i mediach społecznościowych),
publikowanie w materiałach prasowych,
4) korzystanie z Utworu w celach informacyjnych i promocyjnych Gminy Kielce, w szczególności
w materiałach promocyjnych i w wydawnictwach okolicznościowych (np. foldery, plakaty, albumy, utwory
audiowizualne, prezentacje multimedialne),
5) korzystanie z Utworu w ramach projektów o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
2. Z chwilą przesłania Utworu oraz akceptacji Regulaminu, Uczestnicy zezwalają na rozporządzanie
i korzystanie przez Organizatora i Instytucję Zarządzającą z utworów zależnych, stanowiących opracowania
Utworów (Prac Konkursowych), i przenoszą na Organizatora i Instytucję Zarządzającą wyłączne prawo
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów na polach eksploatacji określonych
w ust. 1; w szczególności Uczestnicy zezwalają Organizatorowi i Instytucji Zarządzającej na dokonanie obróbki
komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości przekazanych Utworów, bez naruszania istoty treści
merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 1.
3. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencja).
4. Zgłaszając się do Konkursu, uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw majątkowych autorskich
do pracy oraz do ilustracji, fotografii i innych materiałów wizualnych zawartych w pracy oraz że wszystkie
treści, w tym dzieła, zdjęcia i dane osobowe udostępnione w związku z Konkursem są prawdziwe i nie
naruszają praw wyłącznych osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia przez Uczestnika praw autorskich,
innych praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, obowiązujących przepisów prawa, ani dobrych obyczajów,
a w przypadku roszczeń kierowanych wobec Organizatora, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi
wyłącznie Uczestnik.
6. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi, Instytucji Zarządzającej, podmiotom
którym udzielono dalszych licencji (sublicencji) z roszczeniami z powodu naruszenia autorskich praw
osobistych lub majątkowych, Uczestnicy podejmą wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi
roszczeniami, a w przypadku, gdy którykolwiek z wyżej wskazanych podmiotów będzie musiał zaniechać
korzystania z Utworów w całości lub w części względnie wydane zostanie orzeczenie zobowiązujące go do
zapłaty z jakiegokolwiek tytułu, Uczestnicy naprawią wszelkie szkody wynikające z tychże roszczeń, w tym
zwrócą koszty i wydatki poniesione w związku ze zgłoszonymi roszczeniami.
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7. Przesłane wraz ze zgłoszeniem materiały i opracowania, w tym nośniki, na których zostały utrwalone
Utwory przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie będą zwracane Uczestnikom.
§ 7. Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody
1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyborem najlepszej Pracy Konkursowej sprawuje
Komisja Konkursowa zwana również Komisją.
2. Komisja składa się z 4-8 przedstawicieli Organizatora ustanowionych przez Prezydenta Miasta Kielce.
Pracami Komisji koordynuje „Przewodniczący”.
3. Poprawność przeprowadzenia prac terenowych zgłoszonych przez Zespoły w ramach Prac
Konkursowych zostanie przez Komisję losowo zweryfikowana. Za poprawnie namierzone w Aplikacji Komisja
uzna wyłącznie drzewa nie umieszczone na mapie wcześniej przez innego Uczestnika.
4. Spośród Prac Konkursowych Uczestników, wykonanych zgodne z niniejszym Regulaminem, Komisja
Konkursowa wyłoni trzy Zwycięskie Prace Konkursowe, z zastrzeżeniem ust. 8. Komisja może dodatkowo
przyznać dwa Wyróżnienia.
5. Nagrody przyznane w Konkursie ufundowane przez Organizatora:
1) Zwycięskie Prace Konkursowe (3)– tablety dla Nauczycieli prowadzących (szt.3) oraz
indywidualne nagrody rzeczowe dla Uczestników Zespołów o łącznej wartości do 3000 PLN na każdy Zespół;
2) Wyróżnienia (dodatkowo mogą zostać wyróżnione dwie Prace Konkursowe)) – tablety dla Nauczycieli
prowadzących (szt.2) oraz
indywidualne nagrody rzeczowe dla Uczestników Zespołów o łącznej wartości do 2000 PLN na każdy
Zespół.
6. Nagrody w Konkursie określone w ust. 5 otrzymają Zespoły, których Prace Konkursowe otrzymają
najwyższą liczbę punktów.
7. Prace Konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:
1) Za każde drzewo liściaste namierzone w Aplikacji wraz z opisem (rodzaj drzewa i obwód pnia) i dwoma
zdjęciami drzewa (z bliska i z odległości) – 3 pkt. W przypadku braku opisu (rodzaj i obwód pnia) lub zdjęć
punkty nie będą przyznane.
2) Za każde drzewo iglaste prawidłowo wskazane w Aplikacji wraz z opisem ( rodzaj drzewa i obwód pnia)
i dwoma zdjęciami drzewa (z bliska i z odległości)– 2 pkt. W przypadku braku opisu (rodzaj i obwód pnia)
lub zdjęć punkty nie będą przyznane.
3) Za prezentację multimedialną promującą drzewa w mieście – do 50 pkt
4) Obok aspektów merytorycznych oraz umiejętności wykorzystania danych pozyskanych w pracach
terenowych,
istotnym
kryterium
oceny
Pracy
Konkursowej
będzie
odpowiednia
szata graficzna, samodzielność opracowania, inwencja i pomysłowość, wg punktacji:
- wartość merytoryczna: od 1 do 15 pkt
- wykorzystanie danych z prac terenowych: od 1 do 15 pkt
- szata graficzna: od 1 do 10 pkt
- samodzielność opracowania, inwencja i pomysłowość: od 1 do 10 pkt
5) Praca Konkursowa, która za prace terenowe otrzymała mniej niż 150 pkt nie będzie podlegać dalszej
ocenie.
8. Komisja może zdecydować o przyznaniu mniejszej liczby nagród .
9. Decyzje Komisji są ostateczne.
10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://smartcity.kielce.eu
przesłane droga mailową do Nauczycieli prowadzących Zespoły.

oraz
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11. Nagrody i Wyróżnienia w Konkursie zostaną wręczone przez Organizatora Nauczycielom i Zespołom
Uczestników w drugim kwartale 2022 r., w terminie uzgodnionym przez Strony.
12. Nieodebrane nagrody w okresie miesiąca od daty rozdania nagród, o której mowa w ust. 11,
przechodzą na własność Organizatora.
§ 8. Postępowanie reklamacyjne
1. Komisja rozpatruje reklamacje wpływające od Uczestników Konkursu.
2. Reklamacje Uczestnicy powinni składać drogą elektroniczną na adres e-mail: hsc@kielce.eu w tytule
podając „reklamacja Namierzamy Drzewa ”, w treści podając dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji,
a także dane składającego reklamację.
3. Reklamacje bez podania danych, o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje można składać w czasie trwania Konkursu oraz najpóźniej 2 dni robocze po ogłoszeniu
wyników.
5. Prawidłowo zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora, w terminie 5 dni roboczych
od daty ich otrzymania.
6. O wynikach postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na
adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia reklamacyjnego.
Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
§ 9. Dane osobowe i ich przetwarzanie (RODO)
1. Administratorem danych podanych przez zgłaszającego do Konkursu jest Prezydent Miasta Kielce
z siedzibą w Kielcach ul. Rynek 1.
2. W Urzędzie Miasta Kielce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl lub ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
3. Dane osobowe podane przez zgłaszającego do Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji,
promocji i przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji Projektu, publikacji informacji o Uczestnikach Konkursu
oraz wyników ich Prac Konkursowych na stronach internetowych: www.um.kielce.pl ; https://idea.kielce.eu,
w mediach społecznościowych, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791) o ochronie danych osobowych, zwanego
dalej RODO..
4. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
którym jest:
a) umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
b) umożliwienie przeprowadzenia Konkursu,
c) opublikowanie informacji o laureatach,
d) archiwizację dokumentów.
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 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.
7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
1) Rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO
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