
Regulamin akcji „Park Krakowian” 
 
 

 

I. Zasady ogólne 
 
 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja „Park Krakowian” , 
zwana dalej „akcją”. 

 
2. Organizatorem akcji jest Gmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej w 

Krakowie, zwany dalej „Organizatorem” 

 
3. Głównym celem akcji jest upamiętnienie narodzin najmłodszych mieszkańców 

Krakowa, poprzez posadzenie przez uczestnika akcji wybranego gatunku drzewa. 

Dodatkową formą upamiętnienia narodzin jest możliwość umieszczenia na drzewie 

tabliczki z imieniem i nazwiskiem lub datą urodzenia dziecka. 

 
4. Organizator poprzez akcję sadzenia drzew pragnie również kształtować postawy 

proekologiczne wśród mieszkańców Krakowa, oraz propagowanie troski o 

otaczającą nas naturę. 
 

II. Ogólne warunki akcji 

 
1. Do akcji może przystąpić każdy pełnoletni mieszkaniec miasta Krakowa, który w 

stosownym oświadczeniu wskaże, iż wiek małoletniego dziecka, którego urodziny mają 

być upamiętnione nie przekracza 18 lat. 
 

2. Akcja jest bezpłatna. 

 
3. Osoby zainteresowane przystąpieniem do akcji wypełniają formularz zgłoszeniowy 

oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Organizatora 
(www.zzm.krakow.pl). 

 
4. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora od dnia 

27.05.2019 r. 
 

5. Dla każdego dziecka można posadzić tylko jedno drzewo. 

 
6. Akcja będzie podzielona na dwa etapy – zapisy poprzez dostępny na stronie formularz 

oraz jesienną akcję sadzenia (październik/listopad 2019 r.) . Termin rozpoczęcia 

pierwszego etapu akcji planowany jest na 27.05.2019 r. Termin rozpoczęcia drugiego 

etapu akcji planowany jest na październik/listopad 2019 roku. 

 
7. W ramach prowadzonej akcji sadzenia drzew, uczestnicy będą mogli wybrać jedną z 

dwóch lokalizacji wskazanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie i dostępnej na 

stronie internetowej Organizatora 
 

8. Zakup sadzonek drzew oraz tabliczek upamiętniających leży po stronie Organizatora. 

http://www.zzm.krakow.pl/


 
9. Z uwagi na ograniczoną ilość sadzonek drzew oraz tabliczek upamiętniających będą one 

wydawane zgodnie z kolejnością zgłoszenia. 
 

10. Organizator poinformuje uczestnika za pośrednictwem poczty internetowej o terminie 
sadzenia. 

 
11. Organizator zastrzega, iż termin sadzenia drzew może ulec zmianie z uwagi na 

niesprzyjające warunki atmosferyczne. 

 
12. Organizator zobowiązuje się do utrzymania i ewentualnej wymiany sadzonek w 

przypadku ich obumarcia w pierwszym roku od posadzenia. 
 

13. Za utrzymanie tabliczki upamiętniającej odpowiada Zarząd Zieleni Miejskiej w 
Krakowie. 

 
14. Za przygotowanie terenu do przeprowadzenia akcji, odpowiada Zarząd Zieleni 

Miejskiej w Krakowie. 
 
 

 

III. Organizacja i przebieg akcji 
 

1. Akcja odbywa się na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Kraków. 

 
2. Drzewa będą sadzone zgodnie z planem nasadzeń przygotowanym przez Zarząd 

Zieleni Miejskiej w Krakowie w terminach dostępnych na stronie Organizatora 
 

3. Organizator zapewnia narzędzia oraz materiały potrzebne do sadzenia drzew. 
 

4. Uczestnicy akcji mogą sadzić wyłącznie drzewa dostarczone przez Organizatora. 

 
5. Sadzenie odbywać się będzie według projektu nasadzeń przygotowanego przez 

Miejskiego Architekta Krajobrazu Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 

 
6. Drzewa posadzone niezgodnie z Regulaminem Organizatora zostaną przesadzone w 

inne miejsce zgodne z w/w projektem nasadzeń. 
 
 

IV. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

1. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (30-542) ul. Za Torem 22, adres 

korespondencyjny: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków informuje, że jest administratorem 

danych osobowych,  które zbierane są w celu umożliwienia wzięcia udziału w akcji „Park 

Krakowian”. 

 

2. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych. 

 

3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody . 

 



4. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne na potrzeby dokonania 

formalności związanych z udziałem w akcji „Park Krakowian”. 

 

6. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dokonania 

formalności związanych z udziałem w akcji. 

 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników ZZM, merytorycznie 

odpowiedzialnych za prowadzenie akcji realizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej  

w Krakowie oraz bezpośrednich przełożonych tych osób. 

 

8. W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 1 odbiorcami 

Państwa danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZZM 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zarząd Zieleni Miejskiej 

w Krakowie. 

 

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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, str. 1) tzn. dane będą 

przetwarzane na podstawie na podstawie Państwa zgody. 

 

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

profilowane. 

 

11. ZZM w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Monika Warchoł, adres  

e-mail: iod@zzm.krakow.pl 

 

 
V. Postanowienia końcowe 

 

 
1. Regulamin akcji dostępny jest na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej  

w Krakowie. 
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie 
akcji. O zmianach Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej. 

 
3. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu 

akcji rozstrzyga Organizator. 
 

mailto:iod@zzm.krakow.pl


4. Organizator nie odpowiada za szkody na drzewach bądź tabliczkach powstałe w 

wyniku kradzieży lub aktów wandalizmu. W przypadku kradzieży, bądź zniszczenia 

tabliczki będą wymieniane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie na wniosek 

uczestnika maksymalnie raz w roku. 

 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu akcji. 

 
6. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem oraz innych dodatkowych 

kosztów związanych z uczestnictwem w akcji. 
 

7. Każdy uczestnik wraz z przystąpieniem do akcji akceptuje warunki niniejszego 
Regulaminu. 

 
8. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora danymi 

wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym w celach informacyjnych. 
 
 

9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 
mają przepisy kodeksu cywilnego. 

 
10. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny, dedykowany akcji 

adres e-mail Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie: 
parkkrakowian@zzm.krakow.pl.

mailto:nasadzenia@zzm.krakow.pl


 


