
                                                                                                                                                                                                 

 

Zasady organizacji XXXV Kwesty na rzecz ratowania zabytkowych 

nagrobków przy ul. Lipowej. 

 

 

I. Informacje ogólne: 

 

1. Organizatorem XXXV Kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków przy ul. Lipowej 

jest Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublin przy wsparciu Radia Lublin S.A. 

2. Kwesta odbywa się w dniach 30.10.2021 – 01.11.2021 w godz. 8.00-18.00. 

3. Kwestujący legitymujący się imiennymi, opieczętowanymi plakietkami zbierają pieniądze 

na lubelskich nekropoliach do specjalnie oznaczonych puszek. 

4. Sztab kwesty mieści się w Radiu Lublin S.A w Lublinie, przy ul. Obrońców Pokoju 2. 

 

II. Zasady rejestracji: 

 

1. Wolontariusze zbierający pieniądze zgłaszają chęć uczestniczenia w kweście za pomocą  e-

maila kierowanego na adres kwesta@radio-lublin.pl w dniach 21-29 października 2021, godz. 

14.00.  W e-mailu należy wskazać imię i nazwisko, datę i godzinę odebrania puszki oraz 

plakietek identyfikacyjnych. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość negocjacji zmiany godziny odbioru puszki   oraz 

plakietek z uwagi na ograniczenie do 10 liczby wydawanych w ciągu jednej godziny puszek 

oraz plakietek, co spowodowane jest stanem epidemii i koniecznością minimalizowania liczby 

osób przebywających w sztabie akcji. 

3. Puszki i plakietki są wydawane w Radiu Lublin, w hallu przy wejściu do Studia im. Budki 

Suflera, gdzie wchodzi się wejściem bocznym (dojście do tego wejścia będzie oznakowane). 

4. W przypadku gdy po puszki i plakietki zgłoszą się osoby uprzednio nie zarejestrowane, 

otrzymają puszkę i plakietkę pod warunkiem, że liczba osób zarejestrowanych na daną godzinę 

nie będzie przekraczała limitu. 

5. Puszki oraz plakietki będą wydawane przez członków Społecznego Komitetu Odnowy 

Zabytków Lublina codziennie od 8.00 do 17.00. 

6. Ze względu na stan epidemii każdy wolontariusz wraz z pokwitowaniem otrzymania puszki 

wypełnia ankietę dotyczącą stanu zdrowia (ankieta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu). 
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III. Zasady zdawania puszek 

 

1. Wolontariusze zdają puszki w sztabie w oznaczonym wejściu ewakuacyjnym 

codziennie do godz. 18.00.  

2. Wolontariusze na poświadczeniu dotyczącym zdania puszki mogą zamieścić prośbę o 

przekazanie sms-owej informacji o wysokości zebranej kwoty. 

 

 

IV. Zasady organizacji wejścia Radia Lublin. 

 

1. Wolontariusze są zobowiązani do przestrzegania aktualnie obowiązujących wytycznych 

dotyczących reżimów sanitarnych w kraju; w tym do przestrzegania zasady zachowania 

odległości minimum 1,5 metra od innych. W przypadku tworzenia się kolejki zaleca się 

zwiększenie dystansu do 2 metrów. 

2. Wolontariusze są zobowiązani do respektowania wydzielonych stref, umożliwiających 

zachowanie dystansu społecznego z innymi wolontariuszami. 

3. Uczestnictwo w kweście jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poddanie się 

bezdotykowemu mierzeniu temperatury, którego dokonają pracownicy organizatora. 

Wynik pomiaru powyżej 38 stopni Celsjusza oznacza zakaz wstępu na teren rozgłośni. 

4. Z uwagi na stan epidemii, na terenie rozgłośni obowiązuje (do odwołania) zasada 

zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej. Wolontariusz zobowiązany jest 

do samodzielnego zaopatrzenia się w środki ochronny osobistej. 

5. Wolontariusz zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni. 

6. Możliwe jest korzystanie wyłącznie z oznakowanych toalet znajdujących się w 

korytarzu prowadzącym do studia koncertowego.  

7. Ze względu na dokumentację przebiegu zbiórki i pracy w sztabie udział w zbiórce oznacza, że 

uczestnik jest świadomy i czuje się poinformowany, poprzez zamieszczone informacje na 

stronie www.radio.lublin.pl, że może widnieć na relacji fotograficznej lub filmowej, która 

będzie przedmiotem publikacji na potrzeby relacji i informowania o wydarzeniu.  

8. Teren Radia Lublin jest objęty monitoringiem wizyjnym, stosowanym w celu ochrony 

mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Zapisy z monitoringu  przechowywane są w 

okresie 30 dni. Więcej informacji na stronie: https://radio.lublin.pl/regulaminy/ 

(Monitoring) 
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V. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.  Radio Lublin SA informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Wolontariusza jest Polskie Radio – Regionalna 

Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, 20-030 Lublin ul. Obrońców Pokoju 2. 

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Wszelkie wnioski lub pytania 

dotyczące własnych danych osobowych można kierować pod adresem: iod@radio-

lublin.pl. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział 

w kweście. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika kwesty jest:art. 6 ust. 1 lit. 

f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r.) mówiący że: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z 

wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 

podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 

osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;  

5. Dane osobowe Uczestnika kwesty będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

kwesty. 

6. Dane osobowe Uczestnika kwesty będą przechowywane tylko przez okres trwania kwesty 

oraz opracowania jej przebiegu. 

7. Uczestnik kwesty ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania; prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Uczestnik kwesty ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż podczas przetwarzania podanych przez niego danych osobowych 

naruszone zostały przepisy. 

9. Dane Uczestnika kwesty będą przekazane wyłącznie osobom upoważnionym: 

pracownikom i współpracownikom Radia Lublin, którzy muszą mieć dostęp do danych, 

aby wykonywać swoje obowiązki. 

10. Dane Uczestnika kwesty nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani 

profilowane. 
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