
ZARZĄDZENIE NR 129.458.2021 
WÓJTA GMINY WIĄZOWNA 

z dnia 6 września 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia akcji sadzenia drzew „Wiąz młodych” 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam akcję sadzenia drzew „Wiąz młodych”, zwaną dalej „akcją”. 
§ 2. Zasady udziału w akcji określa regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia. 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

   

Wójt Gminy Wiązowna 
 
 

Janusz Budny 

Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 129.458.2021 

Wójta Gminy Wiązowna 

z dnia 6 września 2021 r. 

Regulamin akcji sadzenia drzew „Wiąz młodych” 

I.  Informacje ogólne 
1. Celem akcji sadzenia drzew „Wiąz młodych” (dalej akcja) jest upamiętnienie narodzin dziecka, 

wzmacnianie więzi rodzinnych oraz szerzenie świadomości ekologicznej. 
2. Organizatorem akcji jest Wójt Gminy Wiązowna. 
3. Na każde dziecko organizator zapewnia jedną sadzonkę wiązu. 
4. Drzewo wiąz jest symbolem Gminy Wiązowna. 
5. Udział w akcji jest bezpłatny. 

II.  Warunki udziału w akcji 
1. W akcji mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Wiązowna, którzy chcą upamiętnić narodziny 

swojego dziecka, urodzonego począwszy od 1 stycznia 2021 roku, zameldowanego w Gminie 
Wiązowna. 

2. Zgłoszenia meldunku dziecka przyjmowane są przez cały rok. 
3. Zgłoszenia dokonać może rodzic dziecka lub jego opiekun prawny poprzez formularz 

zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do regulaminu akcji. Wypełniony czytelnie i podpisany formularz 
należy dostarczyć do Urzędu Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59. 

4. Drzewka wydawane będą w Urzędzie Gminy Wiązowna dwa razy w roku, podczas tury wiosennej 
i jesiennej. 

5. Drzewko będzie można odebrać osobiście lub zostanie dostarczone pod wskazany adres po 
uprzednim uzgodnieniu. 

6. Uczestnik akcji sadzi drzewko na swojej działce. 
7. Jeżeli ktoś chciałby posadzić drzewko, ale nie ma miejsca na swojej działce, może zwrócić się do 

organizatora o wyznaczenie innego miejsca na terenie gminy Wiązowna. 
III.  Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik akcji otrzymuje certyfikat udziału w akcji. 
2. Uczestnik akcji składa oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz wyraża 

zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby akcji zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych rozumiane jest jako rezygnacja z udziału 
w akcji. 

4. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 
5. Informacji na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 22 512 58 33. 

IV.  Przetwarzanie danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą  w 05-462 Wiązownie, 

ul. Lubelska 59. 
2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  

– tel. 22 512 58 56, e-mail: iod@wiazowna.pl, lub pisemnie na adres Organizatora. 

Podpisany Strona 1



3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia akcji, w tym w celach promocyjnych 
i informacyjnych związanych z akcją tj. podanie imienia i nazwiska uczestnika i jego dziecka oraz daty 
urodzenia dziecka na stronie internetowej Organizatora, w biuletynie „Powiązania” oraz w celach 
archiwizacyjnych. 

4. Fotografie wykonane podczas akcji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Gminy 
Wiązowna, w biuletynie „Powiązania” oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych gminy Wiązowna 
i publikacjach związanych z konkursem. 

5. Okres przetwarzania danych osobowych uczestnika jest uzależniony od celu, w jakim dane są 
przetwarzane, w szczególności związanych z organizacją akcji oraz ogłoszeniem jego wyników. Dane 
osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach - przez czas określony w tych przepisach. Wyniki będą dostępne po zakończeniu konkursu 
na stronie internetowej Organizatora. 

6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w Warszawie, gdy uzna, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie 
z przepisami ochrony danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wskazanych danych osobowych, lub 
nieudzielenie albo cofnięcie zgody na ich przetwarzanie, może skutkować odmową udziału w konkursie. 

9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Uczestnika do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Dane osobowe uczestnika nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 129.458.2021 

Wójta Gminy Wiązowna 

z dnia 6 września 2021 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Imię i nazwisko uczestnika 

 

Imię i nazwisko dziecka 

 

Data urodzenia dziecka 

 

Adres e-mail  
 

Numer telefonu 

 

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych  
Oświadczam, że zapoznałem/am się z postanowieniami regulaminu akcji sadzenia drzew „Wiąz 
młodych”. Wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie, publikację moich danych osobowych i 
wizerunku oraz danych osobowych i wizerunku mojego dziecka zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby akcji. 
  
 

……………………................................... 
data i czytelny podpis wnioskodawcy 
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