Poznań, dn. 15.02.2021 r.

REGULAMIN SZKOLENIA ONLINE
Trafiaj do właściwego kosza!
1.

Organizator:
a. organizatorem szkoleń jest Związek Międzygminny ,,Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej’’
z siedzibą w Poznaniu (61 – 119), ul. Św. Michała 43;
b. szkolenia zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.
2. Szkolenia prowadzone są na platformie do komunikacji Microsoft Teams i są szkoleniami online.
3. Szkolenia skierowane są do mieszkańców gmin członkowskich Związku Międzygminnego GOAP, tj. Buku,
Czerwonaka, Kleszczewa, Kostrzyna, Murowanej Gośliny, Obornik, Pobiedzisk, Swarzędza, Miasta Poznań.
4. Celem szkoleń jest popularyzacja wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień dot. prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZM GOAP.
5. Terminy szkoleń:
a. szkolenia realizowane są w okresie od 1 marca do 14 kwietnia br. Szczegółowe terminy szkoleń dostępne
są w formularzu zgłoszeniowym: https://www.goap.org.pl/edukacja/szkolenie (podczas każdego szkolenia
zrealizowany zostanie ten sam program),
b. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu oraz godziny szkolenia, o którym mowa
w pkt 5 a,
c. w przypadku, o którym mowa w pkt 5b Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników
o odwołaniu lub zmianie terminu oraz godziny nie później niż na dzień przed planowanym szkoleniem.
6. Czas trwania szkolenia: 60 min.
7. Uczestnicy:
Uczestnikami szkolenia mogą być tylko mieszkańcy gmin członkowskich Związku Międzygminnego GOAP,
o których mowa w pkt 3 Regulaminu.
8. Uczestnik szkolenia oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do szkolenia;
b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru
materiałów edukacyjnych i w pełni ją akceptuje;
c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
d. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w szkoleniu.
9. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu:
a. dostęp do Internetu.
10. Zgłoszenie udziału w szkoleniu:
a. zapisy na szkolenie odbywają się za pośrednictwem formularza https://www.goap.org.pl/edukacja/szkolenie
b. w formularzu należy wybrać datę oraz godzinę szkolenia, a także wypełnić wszystkie obowiązkowe pola.
11. Materiały szkoleniowe:
W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów edukacyjnych zawierający:
a. 1 książeczkę edukacyjną dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów pn. „Trafiaj do właściwego
kosza!”;
b. 1 pojemnik do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji (8 litrów) wraz
z biodegradowalnymi workami;
c. 1 długopis wykonany z recyklingu;
d. 1 torbę bawełnianą „Trafiaj do właściwego kosza!”;
e. 1 magnes „Trafiaj do właściwego kosza!” (magnes w formie ulotki dot. zasad selektywnej
zbiorki, format A5).

12. Odbiór materiałów szkoleniowych:
Uczestnicy szkolenia zobowiązują się do odebrania materiałów, o których mowa w pkt 11 Regulaminu:
a. z siedziby ZM GOAP w Poznaniu, przy ul. Św. Michała 43 (od poniedziałku do piątku w godz.
8:00-15:00) lub z Delegatur ZM GOAP (w godzinach ich funkcjonowania) do 30 maja 2021 r.;
b. w przypadku nieodebrania materiałów szkoleniowych w terminie, o którym mowa w pkt 12a
materiały stają się własnością Organizatora.
13. Kopiowanie i upowszechnianie materiałów szkoleniowych w celach komercyjnych jest zabronione.
14. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania szkoleń do celów sprawozdawczych:
a. szkolenia będą dokumentowane w postaci print screenów wykonywanych w trakcie
przeprowadzania szkolenia;
b. print screeny, o których mowa w pkt 14 a nie będą zawierać wizerunku uczestników a jedynie
dane, które posłużyły do zalogowania się na szkolenie np. imię, nazwisko, nick;
c. dokumentacja ze szkoleń będzie przechowywana przez Organizatora tylko przez okres
niezbędny do sporządzenia sprawozdania końcowego dot. efektu ekologicznego dla
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i nie będzie
upubliczniana ani przekazywana podmiotom trzecim.
15. Informacje związane ze szkoleniem udzielane są drogą elektroniczną. Mail do korespondencji:
edukacja@goap.org.pl
16. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu ma charakter obowiązkowy. Osobom udostępniającym
dane przysługuje prawo dostępu do tych danych.
17. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania
czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia.
18. Dane osobowe Uczestników szkolenia będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny
do przeprowadzenia szkolenia i wydania pakietu materiałów edukacyjnych Uczestnikom.
19. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
20. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w szkoleniu.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników szkolenia, w tym za
brak możliwości przekazania materiałów edukacyjno-informacyjnych, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika,
w szczególności, jeśli podane dane są niepełne lub nieaktualne.
22. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników
w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu
lub przepisów powszechnie obowiązujących.
23. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.goap.org.pl .
24. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników szkolenia jest Związek Międzygminny
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu (61-119) przy ulicy. Św. Michała 43.
Można z nami kontaktować się telefonicznie: +48 61 646 74 03 lub elektronicznie na adres: zm@goap.org.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontraktować się na adres
skrzynki elektronicznej: iod@goap.org.pl. Dane w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nick’u oraz adresu
zamieszkania będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia szkolenia on-line „Trafiaj do właściwego kosza!”.
W celu popularyzacji wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami na terenie ZM GOAP. Dane będą przetwarzane
przez okres niezbędny do przeprowadzenia w/w szkoleń oraz przekazania materiałów edukacyjnych. A także
sporządzenia sprawozdania końcowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu. Każdej osobie, która będzie uczestniczyć w naszych szkoleniach przysługuje prawo dostępu do
swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, żądania usunięcia danych (jeżeli nie będzie to naruszać innych przepisów krajowych oraz UE),
a także wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 Warszawa)
jeżeli stwierdzi, że takie przetwarzanie danych osobowych narusza jego dobra osobiste.

Związek Międzygminny GOAP

