
ZARZĄDZENIE NR 0050.188.2021 
BURMISTRZA MIASTA MARKI 

z dnia 5 października 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu filmowego „Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal 
w piecu byle czego!” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się konkurs filmowy „Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle 
czego!”. 

§ 2. Regulamin konkursu stanowi załącznik do zarządzenia. 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki. 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Burmistrz Miasta Marki 
 
 

Jacek Orych 
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Zadanie pn. Akcje informacyjno-edukacyjne zrealizowano 
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 

Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” 

 

R E G U L A M I N 

K O N K U R S U   F I L M O W E G O 

„Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego!” 

 

§1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs na wykonanie filmu 

poruszającego tematykę ochrony powietrza. 

2. Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Marki. 

3. Nagrody w konkursie dofinansowane są z budżetu Województwa Mazowieckiego w 

ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 

MAZOWSZE 2021”. 

4. Organizator informuje, że nagrody w konkursie nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z 

art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.) 

5. Konkurs jest jednoetapowy. 

§2. 

Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 

1) kształtowanie postaw i popularyzowanie działań mających na celu poprawę jakości 

powietrza w Markach, 

2) zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej. 

§3. 

Uczestnicy konkursu 

Uczestnikiem konkursu może być osoba, która jest mieszkańcem Gminy Miasto Marki 

oraz ukończyła 18 rok życia.  
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§4. 

Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie filmu edukacyjnego, zwanego dalej filmem, 

pracą lub utworem, poruszającego tematykę ochrony powietrza.  

2. Czas trwania filmu nie może być krótszy niż 60 sekund (jedna minuta) oraz nie dłużej 

niż 450 sekund (siedem i pół minuty). 

3. Forma wykonania filmu jest dowolna (w tym łączona) m.in.: 

1) rysunkowa (w tym animacja komputerowa), 

2) poklatkowa, 

3) fabularna.  

4. Film musi być przekazany Organizatorowi w formie cyfrowej w formacie video tj. .avi, 

.mp4, mpeg4 lub innym dostępnym formacie umożliwiającym jego odtwarzanie bez 

konieczności używania specjalistycznego oprogramowania, w tym umożliwiającego 

publikację filmu na stronach internetowych oraz profilach Organizatora w mediach 

społecznościowych.  

5. Film powinien być zapisany na płycie CD lub DVD lub innym nośniku cyfrowym. 

6. Muzyka i efekty dźwiękowe oraz grafika i materiały video wykorzystane w filmie nie 

mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają 

wyłącznie uczestnika. 

7. Tematem przewodnim filmu musi być przedstawienie negatywnego wpływu spalania 

odpadów w piecach oraz pozytywnego wpływu wykorzystywania prawidłowego paliwa w 

instalacjach grzewczych budynków na środowisko, w tym zdrowie i życie mieszkańców. 

8. Film, oprócz tematu o którym mowa w ust. 7, musi zawierać również informację na 

temat możliwości i łatwości pozyskiwania dofinansowań (środków) na wymianę 

nieekologicznych źródeł ogrzewania (pieców) na ekologiczne źródła ogrzewania, w tym: 

1) gminny program dofinansowania, 

2) Program Czyste Powietrze.  

9. Zabronione i niezgodne z Regulaminem jest przesyłanie na konkurs filmów 

zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności 
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treści rasistowskie, ksenofobiczne, propagujące piractwo komputerowe lub fonograficzne, 

upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne w treści i działaniu 

materiały. 

10. Film musi: 

1) spełniać warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, o których 

mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 roku poz. 1062),  

2) zawierać tekst pisany (napisy), na czarnym tle (pasku) u dołu kadru, w przypadku 

dialogu/ów postaci, bohaterów filmu oraz wszelkich informacji mówionych. 

§5. 

Warunki konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie płyty CD albo DVD albo innego 

nośnika cyfrowego wraz z nagranym filmem w postaci jednego pliku video umożliwiającym 

odtwarzanie i kopiowanie filmu wraz z prawidłowo wypełnionego w formie papierowym 

formularza zgłoszeniowym oraz podpisanymi oświadczeniami w nim zawartymi. 

2. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Marki www.marki.pl. 

3. Nadesłanie filmu wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym jest równoznaczne  

z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 

4. Film wraz ze zgłoszeniem należy złożyć osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki 

bądź przesłać na powyższy adres z dopiskiem: Konkurs filmowy „Zrób dla Marek coś 

dobrego, nie pal w piecu byle czego!”. 

5. Termin do składania zgłoszeń wraz z filmem upływa z dniem 27 października 2021 

roku o godzinie 18:00. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, w 

przypadku zgłoszenia wysłanego pocztą, bądź data wpływu do Urzędu Miasta Marki. 

Prace zgłoszone po terminie podlegają wykluczeniu. 

6. Koszty płyty CD albo DVD albo innego nośnika cyfrowego, w tym koszty przesyłki 
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ponosi uczestnik. 

7. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 (jeden) film.  

8. Płyta wraz z filmem musi być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika. 

9. Komisja Konkursowa decyduje o zakwalifikowaniu filmu do konkursu 

10. Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne – prace grupowe będą wykluczone z 

konkursu. 

11. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenie źle 

zabezpieczonych filmów dostarczanych na konkurs. 

13. Prace niespełniające warunków regulaminowych będą wykluczone z konkursu. 

14. Organizator nie zwraca (nie odsyła) filmów zgłoszonych do konkursu, w tym filmów 

wykluczonych z konkursu. Płyty zawierające filmy, które nie zostały nagrodzone oraz te, 

które zostały wykluczone z konkursu zostaną zniszczone przez Komisję Konkursową po 

wręczeniu nagród autorom nagrodzonych prac. 

15. Uczestnik zgłaszając film do konkursu składa oświadczenie, że film nie był i nie jest 

zgłoszony do innego konkursu. 

§6. 

Kryteria oceny 

1. Oceny złożonych prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. 

2. Każda praca będzie oceniana indywidulanie. 

3. Komisja Konkursowa dokona oceny prac stosując następujące kryteria: 

1) zgodności z tematem konkursu, 

2) wartość merytoryczną utworu, 

3) wartość artystyczną utworu (inwencja twórcza i oryginalność). 

4. Komisja Konkursowa dokona oceny prac oraz rozstrzygnie konkurs nie później niż do 

dnia 15 listopada 2021 r. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez podanie ich do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki www.marki.pl, a autorzy nagrodzonych prac 
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dodatkowo zostaną indywidualnie poinformowani o nagrodzeniu ich prac. 

7. O terminie wręczenia nagród autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni 

telefonicznie. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 

skontaktowania się z autorami nagrodzonych prac. 

9. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobiste odebranie przez nagrodzonego uczestnika 

nagrody w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora. W przypadku nieodebrania 

nagrody przechodzi ona na kolejnego uczestnika wskazanego przez komisję konkursową. 

§7. 

Nagrody 

1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymują następujące nagrody za: 

1) I miejsce – hulajnoga elektryczna, 

2) II miejsce – oczyszczacz powietrza, 

3) III miejsce – czytnik e-booków. 

2. Autorzy nagrodzonych prac nie mogą przenieść prawa do otrzymanej nagrody na osobę 

trzecią. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przyznanych nagród. 

4. Nagrodzone filmy mogą zostać rozpowszechnione wśród społeczności lokalnej m.in. 

poprzez ich publikację na stronie internetowej www.marki.pl, na profilach w mediach 

społecznościowych Organizatora tj. Facebook itp. 

§8. 

Prawa autorskie 

1. Uczestnik konkursu składając swój podpis na Formularzu zgłoszeniowym, oświadcza, 

że: 

1) posiada pełne autorskie prawa majątkowe do filmu, które nie jest ograniczone na 

rzecz podmiotów trzecich, i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do 

jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania. Autorskie prawa majątkowe zostają 

przez uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatora bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 
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a) utrwalanie i zwielokrotnianie każdą możliwą techniką, w tym drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania 

odbitek, utrwalanie na nośnikach elektronicznych, 

b) nieograniczony obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono 

film, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa całości 

lub części powstałych utworów, 

c) rozpowszechnianie powstałego filmu poprzez publiczne wykonanie, 

wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie i 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do 

utworów w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

d) wprowadzanie powstałego filmu, w całości lub w części, do pamięci 

komputera, do sieci komputerowych, w tym Internetu i Intranetu, 

e) wykorzystanie powstałego filmu w całości lub części, do celów promocyjnych, 

reklamowych i marketingowych, w szczególności w Internecie, 

f) wykorzystanie powstałego filmu, w całości lub w części, do realizacji 

wszelkich prac związanych z realizacją zadania dofinansowanego z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. 

2) osoby utrwalone w filmie, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły 

zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich 

wizerunku w Internecie. 

2. W ramach nabytych autorskich praw majątkowych Organizator ma prawo w 

szczególności: 

1) używać powstałego filmu na własny użytek, dla potrzeb ustawowych i statutowych 

zadań Gminy Miasto Marki, w tym w szczególności przekazać powstały film lub jego 

dowolną część, także jego kopie innym podmiotom jako podstawę lub materiał 

wyjściowy do wykonania innych opracowań; 

2) wykorzystywać powstały film lub jego dowolną część do prezentacji, 
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3) wprowadzać powstały film lub jego część do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek 

podległych, 

4) zwielokrotniać powstały film lub jego część dowolną techniką, 

5) zbyć nabyte autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na rzecz osób trzecich.  

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do powstałych utworów następuje z chwilą 

przekazana Organizatorowi filmu. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do 

powstałego filmu Uczestnik konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie własność 

nośników, na których zostało one utrwalone.   

4. Uczestnik konkursu, przenosząc autorskie prawa majątkowe, zezwala Organizatorowi 

na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do powstałego filmu na polach 

eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie oraz upoważnia Organizatora do 

zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich w szczególności 

zmian, przeróbek i adaptacji. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatora wyłączne 

prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie filmu lub jego częścią oraz upoważnia 

Organizatora do dalszego przenoszenia tego prawa na osoby trzecie. Udzielenie zezwoleń 

i przeniesienie wszelkich praw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje 

w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie.    

5. W wypadku posługiwania się przez Uczestnika konkursu przy wykonywaniu filmu 

pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Uczestnik 

konkursu zobowiązuje się przekazać wraz z filmem oświadczenia osób albo 

podmiotów współpracujących, o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora w 

granicach opisanych w niniejszym paragrafie. 

6. Organizator może przenieść prawa autorskie majątkowe na inne osoby lub udzielić tym 

osobom licencji na korzystanie z filmu. 

7. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje na czas 

nieokreślony oraz nieograniczony co do miejsca. 

8. Uczestnik konkursu oświadcza, iż przekazywany film nie będzie naruszał żadnych praw 

osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną 
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odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń podmiotów trzecich kierowanych wobec 

Organizatora, w powstałych w związku z filmem zgłoszonym do konkursu  i zawartych w 

nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także za 

wykorzystanie bez zgody wizerunku innej osoby. Uczestnik zobowiązuje się pokryć 

wszelkie koszty związane z roszczeniami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym i 

zwolnić z nich Organizatora. 

9. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem 

Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej 

niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie. 

10. Uczestnik, który w filmie wykorzystał materiały, których nie jest autorem, zobowiązany 

jest do złożenia oświadczenia o dysponowaniu autorskimi prawami majątkowymi do tych 

materiałów w zakresie umożliwiającym realizację jego zobowiązań względem 

Organizatora. 

§9. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu z ramienia Organizatora udziela: Martyna 

Malinowska, tel. (22) 781 10 03 wew. 720, e-mail: martyna.malinowska@marki.pl.  

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.).  

3. Wszelkie wątpliwości związane z Regulaminem, w tym kwestie w nim nieujęte 

rozstrzyga Organizator. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie, danych 

osobowych uczestnika dla potrzeb prawidłowej realizacji konkursu oraz w celach 

marketingowych Organizatora zgodnie z 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) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2019 roku poz. 1781). 
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Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” 

 
5. Wszelkie spory związane z konkursem rozstrzyga Organizator, którego decyzje są 

wiążące i ostateczne. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, terminów wskazanych w 

regulaminie, w tym również odwołanie konkursu bez podania przyczyny. 
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Zadanie pn. Akcje informacyjno-edukacyjne zrealizowano 
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 

Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” 

 
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

w Konkursie filmowym 

„Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego!” 

(proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami) 

Imię i nazwisko uczestnika 

konkursu 
 

Rok urodzenia uczestnika 

konkursu 
 

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

Informacja o formacie pliku w 

jakim został zapisany film wraz 

ze wskazaniem sposobu 

opracowania filmu 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że:  

1) podane wyżej dane osobowe są zgodne z prawdą,  

2) praca (film) jest pracą własną i nie była wcześniej nigdzie publikowana, przedstawiana 

i nagradzana w innych konkursach, 

3) zapoznałem się z Regulaminem konkursu i w całości go akceptuję, 

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów uczestnictwa w 

konkursie oraz informacyjnych i marketingowych Urzędu Miasta Marki,  

5) wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku w celach związanych z 

promocją i informacją o Konkursie (w przypadku nagrodzonych prac za miejsca I, II, III),  

6) osoby utrwalone w filmie, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę 

na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w 

Internecie, 
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Zadanie pn. Akcje informacyjno-edukacyjne zrealizowano 
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 

Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” 

 
7) dysponuję autorskimi prawami majątkowymi do materiałów wykorzystanych w filmie, 

których nie jestem autorem w zakresie umożliwiającym realizację moich zobowiązań 

względem Organizatora, 

8) nieodpłatnie przenoszę autorskie prawa majątkowe do  filmu oraz wyrażam zgodę na 

jego wykorzystanie na polach eksploatacji wskazanych w regulaminie konkursu, 

9) zgłoszony przeze mnie film nie był i nie jest zgłoszony do innego konkursu. 

 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 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) dalej jako RODO 

informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą 

w Markach (05-270) przy al. Piłsudskiego 95, 

2) administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

w sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować za 

pośrednictwem adresu mailowego: iod@marki.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora danych osobowych; 

3) celem przetwarzania danych osobowych jest udział w konkursie filmowym „Zrób dla 

Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego!” dofinansowanym z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”, a dane osobowe są 

przetwarzane na podstawie zgody Uczestnika konkursu, to jest na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO, 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą udostępniane  

innym podmiotom, w tym organizacjom międzynarodowym, za wyjątkiem 

podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów, w szczególności organów 

władzy publicznej, sądów, itp. lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu 

administratora danych osobowych; 
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Zadanie pn. Akcje informacyjno-edukacyjne zrealizowano 
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 

Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” 

 
5) dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

i zakończenia realizacji konkursu filmowego „Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w 

piecu byle czego!” dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w 

ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 

MAZOWSZE 2021” oraz w okresie przechowywania dokumentacji archiwalnej 

związanej z jej realizacją ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych 

osobowych, a w sytuacjach przewidzianych w przepisach również prawo do 

przenoszenia swoich danych osobowych, ich sprostowania lub zmiany, 

ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia swoich danych osobowych, przy 

czym cofnięcie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, których podanie 

nie jest obowiązkowe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych 

danych, które realizowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

7) Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż 

przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa; 

8) podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla uczestnictwa w konkursie 

filmowym „Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego!” 

dofinansowanym z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 

MAZOWSZE 2021”; 

9) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. 

 

 

  Miejscowość, data                                           Podpis uczestnika 
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