
 

Policz motyle z Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym! 

Termin akcji: 3-31 sierpnia 2022 

 

REGULAMIN AKCJI 

1. Aby wziąć udział w akcji należy wybrać się na spacer do Chojnowskiego Parku 

Krajobrazowego lub jego otuliny i przez 15 minut policzyć latające wokoło motyle.  

Granice Parku (czarna przerywana linia) oraz otuliny (zielona linia) można podejrzeć 

tutaj: https://geoportal.parkiotwock.pl/Chojnowski  

2. Spacer należy odbyć w dniach 3-31 sierpnia 2022.  

3. Liczbę zaobserwowanych motyli należy wpisać w karcie odpowiedzi, wraz 

z odhaczeniem gatunków (lub grup gatunków), które udało się zaobserwować. 

Konieczne jest podanie lokalizacji liczenia.  

4. Na karty obserwacji czekamy do dnia 31 sierpnia 2022 do godziny 23:59. Do karty 

należy dołączyć zdjęcie lokalizacji oraz dokumentacyjne zdjęcie jednej z obserwacji 

motyli. Zdjęć motyli dziennych czy też ciem zaobserwowanych podczas liczenia 

można przesłać więcej. Zdjęcia oraz kartę odpowiedzi należy przesyłać na adres 

email: edukacjachpk@parkiotwock.pl.  

5. Pierwszych 20 osób, które prawidłowo wypełnią zadanie, otrzyma nagrody 

książkowe i komplet wydawnictw,  w tym m.in. mapę Chojnowskiego PK. Każdy 

nagrodzony będzie mógł wybrać książkę, którą chce otrzymać (dostępne tytuły: 

„Ptaki Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, „Płazy Mazowieckiego 

Zespołu Parków Krajobrazowych”, „Ssaki Mazowieckiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych” lub „Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych Zaprasza”.) Po 

odbiór nagrody należy się zgłosić osobiście do siedziby Chojnowskiego Parku 

Krajobrazowego w Żabieńcu (ul. Główna 48, 05-500 Żabieniec, budynek Instytutu 
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Rybactwa Śródlądowego, wjazd od ulicy Instytutowej) po uprzednim umówieniu 

się telefonicznie (tel. 607 601 319).  

6. Karty obserwacji wypełniane przez różnych uczestników podczas tego samego 

liczenia liczą się jako jedna karta. Przesłanie kilku kart obserwacji jest możliwe w 

przypadku, gdy dotyczą one innych liczeń (np. w innej lokalizacji). Jedno 

gospodarstwo domowe może otrzymać maksymalnie 2 książki.  

7. Przed wzięciem udziału w akcji, prosimy o zapoznanie się z regulaminem i klauzulą 

RODO, która znajduje się poniżej. Przesłanie odpowiedzi jest równoznaczne 

z zaakceptowaniem regulaminu oraz klauzuli informacyjnej RODO. 

8. Uwaga: spacer z liczeniem należy przeprowadzić samodzielnie – nie jest zaliczany 

spacer podczas organizowanych przez Chojnowski Park Krajobrazowy terenowych 

warsztatów o motylach 7.08.2022 w Konstancinie-Jeziornie.  

KLAZUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informuję, 

że:  

I. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych  

ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock (dalej: „MZPK”). Kontakt do Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych w MZPK: tel. 603 303 193 e-mail: iod@parkiotwock.pl 

II. Będziemy przetwarzać dane wyłącznie w celu przeprowadzenia zadania „Policz motyle 

z Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym”.  

III. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego. 

IV. Dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. 



 
V. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany i dane nie są profilowane. 

VI. Dane są przechowywane przez okres realizacji zadania oraz po jego zrealizowaniu, 

przez okres konieczny do celów, dla których zostały zebrane, który najczęściej będzie 

pokrywał się z okresem zakończenia konkursu. 

VII. W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej.  

VIII. Zgodnie z RODO, przysługuje prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c. żądania usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania,   

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, 

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

IX. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do celów 

wskazanych w pkt II.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez MZPK w celach 

wskazanych w pkt II. 

 


