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REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW POLA NAMIOTOWEGO 

W RAMACH PROJEKTU „CZYSTE TATRY”, 

ZAMELDOWANYCH NA POLU NAMIOTOWYM 

W DNIACH OD 30 CZERWCA DO 3 LIPCA 2022 ROKU 

 

Pole namiotowe jest tymczasowe i znajduje się na terenie Górnej Równi Krupowej w Zakopanem, użyczonej od Gminy Miasta 

Zakopane. Przed wejściem na teren pola namiotowego dokonujemy rejestracji mieszkańców. 

1. Pole namiotowe jest bezpłatne i wstęp na jego teren mają wyłącznie osoby posiadające identyfikatory lub odpowiednie 

oznaczenia wydane przez organizatora projektu „Czyste Tatry” tj. Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w 

Krakowie, dalej „Organizator Projektu”. 

2. Dokładne miejsce rozłożenia namiotów wskazuje Organizator Projektu. 

3. Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku. Odpoczywający dbają zarówno o spokój własny jak i innych osób. 

4. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 24:00 do 7:00. 

5. Sanitariaty znajdują się na terenie pola namiotowego w oznaczonych miejscach. 

6. Punkt mycia naczyń znajduje się w sanitariatach na terenie pola namiotowego. 

7. Palenie ognisk jest możliwe tylko w wyznaczonym przez Organizatora Projektu miejscu. 

8. Pole namiotowe czynne jest od dnia 30 czerwca 2022 roku od godziny 15:00 do dnia 3 lipca 2022 roku do godziny 

12:00. Po tym terminie Organizator Projektu jest zobowiązany do zamknięcia pola namiotowego i uporządkowania 

terenu. Osoby zamieszkujące na polu namiotowym są zobowiązane je opuścić do tego terminu. 

9. Organizator Projektu nie odpowiada za zgubione lub skradzione wartościowe przedmioty, pozostawione na terenie pola 

namiotowego bez opieki. 

10. Na polu namiotowym mogą przebywać wyłącznie osoby zarejestrowane w biurze Organizatora Projektu. 

11. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

12. Na terenie pola namiotowego zabrania się: 

a) palenia ognisk, poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

b) palenia papierosów, 

c) używania otwartego ognia w namiotach, 

d) używania butli gazowych, 

e) grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym, 

f) używania bez zgody biura Organizatora Projektu urządzeń elektrycznych (czajniki elektryczne, grzałki, itp.), 

g) podłączania się do sieci elektrycznej, 

h) ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń, 

i) dewastowania infrastruktury pola namiotowego, 

j) zakłócania porządku na polu namiotowym, 

k) zaśmiecania terenu pola namiotowego, 

l) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów w tym broni, 

m) wnoszenia i spożywania alkoholu, 

n) wnoszenia i używania środków odurzających, 

o) wprowadzania zwierząt na teren pola namiotowego. 

13. Organizator Projektu nie zapewnia miejsc parkingowych dla pojazdów osób zamieszkałych na terenie pola 

namiotowego. 

14. W razie jakichkolwiek uchybień lub spostrzeżonych zagrożeń wszystkie informacje kierować proszę do biura 

Organizatora Projektu. 

15. Należy stosować się do zgodnych z prawem poleceń przedstawicieli biura Organizatora Projektu i agencji ochrony. 

16. Każdy mieszkaniec pola namiotowego jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. Osoby nie 

przestrzegające powyższego regulaminu zostaną wydalone poza teren pola namiotowego bez możliwości powrotu. 
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Ja niżej podpisany/podpisana*: 

Imię i nazwisko:  

Data urodzenia:  

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  

 

Oświadczam, że: 

1. 

zapoznałem/zapoznałam* się z regulaminem dla użytkowników pola namiotowego w ramach 

projektu „Czyste Tatry”, zameldowanych na polu namiotowym w dniach od 30 czerwca do 3 

lipca 2022 roku; 

TAK/NIE* 

2. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Projektu w celu 

udostępnienia miejsca na polu namiotowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.), dalej „RODO”; 

TAK/NIE* 

3. 
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Projektu moich danych osobowych w 

celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
TAK/NIE* 

4. 

wyrażam zgodę na używanie przez Organizatora Projektu telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych, których jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 

172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. 

zm.); 

TAK/NIE* 

5. 

wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora Projektu za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej niezamówionej informacji handlowej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 

2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j.); 

TAK/NIE* 

6. 

1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego wizerunku 

przez Organizatora Projektu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; wyrażona przeze mnie 

zgoda obejmuje prawo Organizatora Projektu do: 

a) utrwalenia mojego wizerunku w postaci zdjęć cyfrowych i materiału filmowego i 

korzystania z niego poprzez zwielokrotnianie, przetwarzanie i rozpowszechnianie bez 

konieczności każdorazowego zatwierdzania danej czynności oraz bez konieczności 

uiszczania na moją rzecz wynagrodzenia z tego tytułu; 

b) wykorzystania mojego wizerunku i/lub mojego imienia i nazwiska w materiałach 

marketingowych i szkoleniowych (ulotkach, folderach, prezentacjach, filmach); 

c) wykorzystania mojego wizerunku na stronie internetowej i/lub kanale filmowym 

YouTube Organizatora Projektu; 

2) poinformowano mnie, że moje dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom w 

celu przygotowania materiałów w formie drukowanej, filmów video lub strony internetowej, 

a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

3) poinformowano mnie, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo do dostępu 

do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo 

cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

TAK/NIE* 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 

1. Administratorem ochrony danych osobowych Pana/Pani jest Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie, 

pod adresem: Plac Szczepański 8/IV piętro, 31-011 Kraków, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru 

Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w 

Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000463849, posiadające 

numer NIP: 6762465120 i numer REGON: 122868161, dalej „Stowarzyszenie”. 

2. Kontakt z administratorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: info@czystapolska.org.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

b) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia – 

marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
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podstawie przepisów prawa lub inne zewnętrzne podmioty wspierające Stowarzyszenie w zakresie usług 

informatycznych, księgowych lub współpracujących ze Stowarzyszeniem w ramach akcji marketingowych, przy czym 

takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem i wyłącznie zgodnie z jego 

poleceniami. 

5. Administrator ochrony danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz w terminie 10 lat od daty zakończenia 

umowy w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym 

w szczególności podatkowych i rachunkowych, a w przypadku akcji marketingowej, jeżeli dane przetwarzane są na 

podstawie zgody to – do czasu trwania akcji marketingowej, bądź do momentu wycofania zgody, a w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora ochrony danych osobowych – do czasu 

trwania akcji marketingowej, bądź do momentu wniesienia sprzeciwu. 

7. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia 

umowy lub wykonania danej usługi, a także udzielenia świadczenia. 

10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam* się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 

 

   

(miejscowość i data)  (czytelny podpis) 

 

* niepotrzebne skreślić 


