
Załącznik nr 1  

do Regulaminu „Kino za baterie”  

 

*   Aby uzyskać bilet do kina należy w teście ekologicznym uzyskać nie mniej niż 5 pkt.          

TEST EKOLOGICZNY                                                                

1. Baterie zaliczamy do odpadów:  
a. wybuchowych  

b. medycznych  

c. niebezpiecznych   

 

2. Gdzie należy wrzucać zużyte baterie? 

a. do kosza na śmieci 

b. do pojemnika na plastik 

c. do specjalnego pojemnika na zużyte baterie  

 

3. Ile litrów wody może zatruć jedna mała bateria guzikowa? 

a. 4 litry 

b. 40 litrów 

c. 400 litrów  

 

4. Ile statystyczny Polak produkuje rocznie odpadów? 
a. 100 kg 

b. 300 kg  

c. 900 kg 

 

5. Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi, gdyż zawierają: 

a. rtęć, ołów, kadm 

b. uran, neptun, pluton 

c. tytan, polon, bizmut 

 

6. Dbałość o stan środowiska naturalnego jest obowiązkiem: 

a. tylko osób dorosłych 

b. tylko organów ochrony środowiska  

c. każdego człowieka 

 

7. Smog to: 

a. chemiczny środek zwalczający owady 

b. wydzielanie szkodliwych substancji do wód gruntowych 

c. silny wzrost zanieczyszczenia powietrza  

 

8. Do naturalnych źródeł zanieczyszczeń powietrza zaliczamy: 

a. przemysł, transport, składowanie surowców i odpadów, motoryzacja 

b. wybuchy wulkanów, procesy biologiczne, wietrzenie chemiczne skał, pył kosmiczny 

c. dwutlenek siarki, tlenek węgla, tlenki azotu 

 

9. Symbolem Gorczańskiego Parku Narodowego jest: 

a. salamandra 

b. wilk 

c. bocian 

 

10. Wzrost ilości dwutlenku węgla w atmosferze Ziemi powoduje: 

a. powolny, lecz stały wzrost jej temperatury 

b. powolne, lecz stałe jej ochłodzenie 

c. powolne, lecz stałe jej oczyszczenie 

………………………………………… 

Podpis Uczestnika Programu 



Załącznik nr 1  

do Regulaminu „Kino za baterie”  

 

*   Aby uzyskać bilet do kina należy w teście ekologicznym uzyskać nie mniej niż 5 pkt.          

POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA I PRZYJĘCIA ZUŻYTYCH BATERII 

 

 

IMIĘ:……………………………………………………………………………………………….. 

 

NAZWISKO:……………………………………………………………………………………… 

 

ADRES: …………………………………………………………………………………………… 

 

POTWIERDZENIE WAŻENIA BATERII PRZEZ  

Pracownika Urzędu Gminy Mszana Dolna 

WAGA BATERII: ………………………………………………………………………………… 

 

Czy przyznano bilet do Kina Śnieżka:         TAK     NIE 

 
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem programu edukacyjnego „Kino za baterie” 

organizowanego przez Wójta Gminy Mszana Dolna dla mieszkańców gminy. 

 

…………………………………………………………… 
(Podpis Uczestnika Programu) 

 
 

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Mszana Dolna, Urząd Gminy w Mszanie Dolnej, ul. 

Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna moich danych osobowych w celach uczestnictwa w programie „Kino za 

baterie”. Wyrażenie woli jest zgodne  z  postanowieniami  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  

2016/679 z 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). Potwierdzam otrzymanie załącznika informacyjnego zgodnie art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO od 

Administratora Danych Osobowych, z którym się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości. 
 

….............................................................................................. 

(Podpis Uczestnika Programu) 

Załącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzaniem danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Mszana Dolna jest Wójt Gminy 

Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna tel.: 183310223, e-mail: gmina@mszana.pl). 
2. Dane kontaktowe Inspektora  Ochrony  Danych  adres e-mail: iod@mszana.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji programu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za 

zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być 

tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  na  podstawie  przepisów  prawa,  przez  okres  niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą 

ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest 

Administrator; 
– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 
– przenoszenia danych 

– do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7.   Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres, jest dobrowolne, jednak wymagane do 

udziału w programie edukacyjnym „Kino za baterie”. 
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


