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Regulamin Programu „Zielony Mecenat”  

 
 

 I. ZASADY OGÓLNE PROGRAMU 

1. Niniejszym określa się warunki i zasady, na jakich realizowany jest Program 
„Zielony Mecenat”, zwany dalej „Programem”. 

2. Organizatorem Programu jest Gmina Wrocław - Zarząd Zieleni Miejskiej 
we Wrocławiu, zwana dalej „Organizatorem Programu”. 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
- Darowiźnie - rozumie się przez to nieodpłatne przekazanie środków 

pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora Programu, dokonane 
w złotych polskich, 

- Darczyńcy – rozumie się przez to podmiot uczestniczący w Programie, 
który przekazuje na rzecz Organizatora Programu darowiznę pieniężną 
przeznaczoną na realizację statutowych zadań Organizatora Programu, 

- Obdarowanym – rozumie się przez to Organizatora Programu – Gminę 
Wrocław – Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. 

4. Głównym celem Programu jest poprawa estetyki i zagospodarowania terenów 
zieleni miasta Wrocławia poprzez dokonanie przez Darczyńcę na rzecz 
Organizatora Programu darowizny środków pieniężnych, które zostaną 
przeznaczone na realizację statutowych zadań Organizatora Projektu.  

5. Czas trwania Programu jest bezterminowy.  
6. Do Programu może przystąpić każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub 

inny podmiot posiadający zdolność prawną. 
7. Warunkiem udziału w Programie jest wypełnienie przez uczestnika wniosku 

w sprawie przystąpienia do Programu za pośrednictwem formularza 
elektronicznego dostępnego na stronie 
http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html, dokonanie niezbędnych 
formalności (w tym podpisanie umowy darowizny z Organizatorem Programu) 
oraz przekazanie środków pieniężnych w formie Darowizny na rachunek bankowy 
Organizatora Programu. 

8. Wypełnienie formularza, o którym mowa w ust. 7, oznacza zgodę 
na postanowienia Regulaminu, przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie 
informacji drogą elektroniczną.  

9. Darowizna przekazana przez Darczyńcę zostanie przeznaczana na działalność 
statutową Organizatora Programu – to jest na zadanie ustalone indywidualnie, 
według wyboru Darczyńcy (wśród dostępnych zadań znajdują się m.in.: 
nasadzenia nowych drzew, krzewów, pnączy, założenie rabat bylinowych). 

10. Projekt będzie realizowany w granicach Gminy Wrocław, na terenach 
zarządzanych przez Organizatora Programu. 

11. Darczyńca może przekazać Obdarowanemu darowiznę, która zostanie 
przeznaczona: 

- na sfinansowane w całości danego zadania w wybranym przez Darczyńcę miejscu 
(po uprzedniej pozytywnej weryfikacji przez Organizatora Programu możliwości 
zrealizowania zadania we wskazanej lokalizacji), 
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- na sfinansowanie w części większego zadania, które będzie realizowane przez 
Organizatora Programu.  

12. W przypadku braku możliwości technicznych wykonania zadania w wybranym 
przez Darczyńcę miejscu, Organizator Programu zaproponuje Darczyńcy inną 
lokalizację w pobliżu pierwotnie proponowanej. 

13. Lokalizacja wykonania zadania finansowanego/współfinansowanego przez 
Darczyńcę zostanie ustalona z Darczyńcą przed podpisaniem umowy darowizny 
i przed dokonaniem przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy 
Organizatora Programu.  

14. Darczyńca ma prawo zrezygnować bez konsekwencji z udziału w Programie przed 
podpisaniem umowy darowizny, o czym zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować Organizatora Programu. 

15. Po ustaleniu zadania, na realizację którego zostaną przeznaczone środki pieniężne 
darowane przez Darczyńcę, Darczyńca podpisze z Organizatorem Programu 
umowę darowizny i przekaże w ciągu 14 dni od podpisania umowy na rzecz 
Organizatora Programu darowiznę w zadeklarowanej kwocie. Darowizna, o której 
mowa w zdaniu pierwszym, ma charakter jednorazowy i nie podlega zwrotowi. 

16. Darowizny dokonuje się na rachunek bankowy Obdarowanego wskazany 
w umowie darowizny. 

17. W przypadku gdy Darczyńca nie przekaże Organizatorowi Programu darowizny 
w terminie 14 dni od podpisania umowy, Organizator Programu będzie 
uprawniony do odstąpienia od umowy darowizny. W razie odstąpienia od umowy 
darowizny 
w sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, zgłoszenie Darczyńcy do 
Programu traktuje się jako niedokonane, a umowę darowizny traktuje się jako 
niezawartą przez strony. 

18. Realizacja ustalonego zadania, o którym mowa w ust. 13, nastąpi w miejscu 
i terminie określonym przez Organizatora Programu po wcześniejszej konsultacji 
z Darczyńcą, jednakże nie później niż w terminie jednego roku od daty podpisania 
umowy. 

19. Organizator Programu dopuszcza możliwość zmiany terminu, o którym mowa 
w ust. 18, w razie zaistnienia szczególnych, niezawinionych przez niego 
okoliczności, o czym niezwłocznie, listem lub pocztą elektroniczną, zawiadomi 
Darczyńcę. 

20. W razie gdyby realizacja zadania, o którym mowa w ust. 13,  okazała się 
niemożliwa, Organizator Programu zaproponuje Darczyńcy realizację innego 
zadania o podobnym charakterze. W przypadku niezaakceptowania propozycji 
w terminie 14 dni od jej złożenia, Obdarowany zwróci Darczyńcy przekazane 
środki finansowe na rachunek bankowy Darczyńcy w terminie 30 dni.   

21. Darczyńca ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych 
w formularzu zgłoszeniowym i umowie darowizny. 

22. Darczyńcy w związku z dokonaną darowizną nie będą przysługiwały względem 
Obdarowanego jakiekolwiek roszczenia, w tym roszczenia o zapłatę. 

23. Organizator Programu nie odpowiada za ewentualną kradzież lub zniszczenia 
zrealizowanej przestrzeni powstałe w wyniku aktów wandalizmu.  
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24. Organizator Programu jest administratorem danych osobowych Darczyńcy, 
zawartych w wniosku oraz umowie darowizny. Ponadto: 

1) Organizator projektu wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt:  
sekretariat@zzm.wroc.pl; 

2) Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO 
w celu przetworzenia wniosków i realizacji umowy o darowiznę; 

3) Odbiorcami danych osobowych Darczyńcy mogą być właściwi Naczelnicy Urzędów 
Skarbowych, Dyrektorzy oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, inne organy 
publiczne, kontrahenci Administratora danych, na podstawie stosownych przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego; 

4) Dane osobowe Darczyńcy będą przetwarzane przez okres trwania umowy darowizny, 
a także przez okres określony w ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.); 

5) Podanie danych osobowych przez Darczyńcę jest niezbędne do przetworzenia wniosku 
oraz zawarcia i realizacji umowy darowizny;   

6) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, na ich podstawie nie będą 
podejmowane zautomatyzowane decyzje; 

7) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO;  

e) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych; 
f)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a 
i b RODO.  

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Projektu. 
2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian niniejszego 

Reguaminu. O zmianach Organizator Programu poinformuje na swojej stronie 
internetowej.  

3. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszych Regulaminu 
rozstrzyga Organizator Programu.  

4. Każdy uczestnik wraz z przystąpieniem do Projektu akceptuje warunki niniejszego 
Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 


