
REGULAMIN  OTRZYMANIA PAKIETU PROMOCYJNEGO        
 „Projekt Dzidziuś” 

 
Rozdział I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Projekt prowadzony przez Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 13,     

40-098 Katowice, we współpracy z Urzędem Stanu Cywilnego plac Wolności 12A,        

40-078 Katowice. 

2. Akcja jest prowadzona na terenie miasta Katowice. 

 

3. Rodzice otrzymują pocztą list gratulacyjny, podpisany osobiście przez Prezydenta   

Miasta Katowic wraz z upominkiem. 

 

4. W skład Pakietu powitalnego wchodzą m.in.: czapeczka, body, pieluchy tetrowe, 

śliniaczek, pieluszka otulacz, półśpiochy oraz list Prezydenta Miasta Katowic. 

 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) – zwanego dalej RODO –  informuję, że: 

a) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice    

z siedzibą w Katowicach przy   ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad miasta@katowice.eu 

 

6. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,                 

w następujący sposób:  

a) pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu, 

b) pisemnie na adres siedziby Administratora.  

 

7. Nie przysługuje wymiana pakietu dla dziecka na ekwiwalent pieniężny.  

 

8. Zgłoszenia dokonuje się, poprzez prawidłowe wypełnienie specjalnie przygotowanego 

dokumentu – Zgody na przesłanie pakietu powitalnego, zwanej dalej „Zgodą” lub 

„Wnioskiem”.  
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Rozdział II 
 

WARUNKI OTRZYMANIA PAKIETU POWITALNEGO 
 

1. Warunkiem otrzymania pakietu powitalnego jest wypełnienie wniosku przez rodziców 

(opiekunów prawnych), który jednocześnie stanowi ich zgodę na przesłanie pakietu 

promocyjnego oraz przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją tego 

zadania, w ciągu 6 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. 

 

2. Warunkiem otrzymania pakietu jest stały lub tymczasowy adres zameldowania dziecka 

i / lub przynajmniej jednego z rodziców w Katowicach. Powyższy wniosek, rodzice 

otrzymują do wypełnienia z klauzulą RODO  podczas osobistej rejestracji dziecka w 

Urzędzie Stanu Cywilnego.  

 

3. Wypełniony wniosek należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Urząd Stanu Cywilnego plac 

Wolności 12A, 40-078 Katowice z dopiskiem: "Projekt dzidziuś”. 

 

4. Urząd Stanu Cywilnego przekaże dokument do Wydziału Promocji Urzędu Miasta 

Katowice, który wyśle przesyłkę z pakietem promocyjnym na wskazany adres 

zameldowania (lub korespondencyjny). 

 

5. Wniosek można pobrać ze strony: www.katowice.eu/dzidzius 

 

6. Wniosek należy wypełnić wyraźnie i czytelnie z zachowaniem reguł rzetelności                      

i dokładności. W przypadku nie zastosowania się do procedur, wniosek pozostanie bez 

rozpatrzenia. 

 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem otrzymania listu 

gratulacyjnego oraz upominku dla dziecka. Konsekwencją niepodania przez rodziców 

(opiekunów prawnych) danych osobowych będzie brak możliwości pozytywnego 

rozpatrzenia wniosku i otrzymania przesyłki. 

 

8. Wypełnienie wniosku ( zgody ) na przesłanie pakietu powitalnego ma charakter 

dobrowolny. 

 

9.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania listu gratulacyjnego 

dla rodziców oraz upominku dla dziecka na podstawie udzielonej przez Panią/Pana 

zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO). 

 

10. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska matki / ojca / 

opiekuna prawnego oraz adresu do wysyłki będzie operator pocztowy. 

http://www.katowice.eu/


 

11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO i w uzgodnieniu z Inspektorem Ochrony 

Danych Urzędu Miasta Katowice, po 9 miesiącach od daty wpływu wniosków do 

Wydziału Promocji, następuje ich fizyczna likwidacja z użyciem niszczarki oraz trwałe 

usunięcie wszystkich treści elektronicznych z bazy danych osobowych. 

 

 


