
REGULAMIN 

  

zbiórki zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Rodzinnych 

Ogrodach Działkowych EKO DZIAŁKOWIEC oraz promowania świadomości ekologicznej w 

społeczeństwie (dalej „Projekt”)  

  

I. Słownik   

1. Organizator zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego/baterii - REMONDIS 

Electrorecycling Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, 

KRS 0000208776, NIP: 631-22-89-539. Adres do korespondencji: ul. Ekologiczna 2, 05-870 

Błonie.  

2. Operator - REMONDIS Electrorecycling Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawodzie 18, 

02-981 Warszawa, KRS 0000208776, NIP: 631-22-89-539. Adres do korespondencji: ul. 

Ekologiczna 2, 05-870 Błonie. Wszelkie działania związane z prowadzeniem projektu i 

wydawaniem nagród wykonuje Operator.  

3. Projekt jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt ma charakter ciągły.  

4. Uczestnik - Rodzinny Ogród Działkowy. W kontekście określonych czynności może także 

oznaczać osobę reprezentującą taką placówkę.  

5. Baterie - zużyte baterie i akumulatory przenośne z wyłączeniem litowo-jonowych, nikolowo-

kadmowych oraz rtęciowych (Li-Ion, Ni-Cd, Hg). 

6. ZSEIE – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych np.  

lodówka, pralka, TV/monitor, LCD, komputer, odkurzacz, toster, waga, klawiatura, drukarka, 

telefon, kamera, odbiornik radiowy, wiertaka, gra video, suszarka, młynek do kawy, 

mikrofalówka, zabawka elektryczna. Sprzęt kompletny, niezdemontowany. Z wyłączeniem 

świetlówek, tonerów. 

7. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Operatorem, a Uczestnikiem, w której znajdują się ogólne 

zasady współpracy.  

8. System – system Awizor służący do zlecania przez Uczestnika odbioru Baterii oraz ZSEiE. 

 

II. Warunki uczestnictwa w projekcie.  

 

1. Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie i odesłanie przez Uczestnika podpisanej 

Umowy do Operatora. 

2. Operator po otrzymaniu kompletnej umowy niezwłocznie aktywuje konto uczestnika w 

systemie zleceń Awizor. 

3. Uczestnik może logować się w Systemie i składać zlecenia odbioru. Zlecenia odbioru mogą być 

również zgłaszane mailowo na adres mailowy rod.electro@remondis.pl. 

 

III. Zasady odbioru 

 

1. Uczestnik zgłasza potrzebę odbioru ZSEIE i baterii (co najmniej 400 kg ZSEIE, baterii, lub baterii 

i ZSEE) wraz ze wskazaniem adresu odbioru, ilości i rodzaju ZSEiE oraz numeru telefonu do 

osoby odpowiedzialnej za ten odbiór. Operator lub wskazany przez Operatora podmiot (przy 

zachowaniu minimum logistycznego) realizuje odbiór baterii lub ZSEIE, w terminie 14 dni 

roboczych od dnia zarejestrowania przez Operatora zgłoszenia potrzeby odbioru, pokrywając 

koszty transportu. 
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2. ROD zobowiązuje się do magazynowania Odpadów w sposób umożliwiający poddanie ich 

procesom przetwarzania przez REMONDIS, zgodnie z prawem, w szczególności z ustawą o 

odpadach, ustawą o BiA, ustawą o ZSEE oraz aktami wykonawczymi do ww. ustaw.  

3. REMONDIS może odmówić odbioru Odpadów lub zmniejszyć wysokość wynagrodzenia 

obliczanego zgodnie z punktem IV Umowy w przypadku: 

a. przekazania przez ROD Odpadów w sposób uniemożliwiający poddanie ich procesom 

przetwarzania; 

b. nieselektywnego zbierania odpadów; 

c. zgłoszenia przez ROD odbioru wedle zasad wskazanych w punkcie III, pomimo braku 

zgromadzenia tzw. minimum logistycznego  

(dotyczy odbiorów poniżej 200 kg; 200 – 400 kg bezpłatny odbiór – bez wynagrodzenia o którym 

mowa w pkt IV) 

4. Uczestnik zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie 

ma obowiązku prowadzenia ewidencji zebranych baterii i ZSEiE tj. wystawiania kart 

przekazania odpadów (KPO).   

  

IV. Wynagrodzenie  

  

1. W ramach uczestnictwa w Projekcie, ROD prowadząc działania zmierzające do podnoszenia 

świadomości ekologicznej społeczeństwa, będzie uprawniona do otrzymania wynagrodzenia w 

wysokości  0,35 zł za każdy zebrany kilogram baterii lub ZSEiE. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy ROD wskazany w Umowie w terminie 30 

dni od dokonania odbioru baterii oraz ZSEiE. 

3. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana w oparciu o rachunek lub fakturę wystawioną 

przez ROD. 

 

V. Przetwarzanie danych osobowych uczestników.  

 

1. Dane uczestników przetwarza się zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „r.o.d.o.” – w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia projektu.  

2. Administratorem danych udostępnianych przez uczestników projektu jest REMONDIS 

Electrorecycling sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa.  

3. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora w celach 

operacyjnych i marketingowych projektu, swoich danych osobowych. Wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu jest warunkiem 

przystąpienia do projektu.  

4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod 

adresem email: rodo.electro@remondis.pl 

 

VI. Reklamacje.  

 

1. Reklamacje odnoszące się do przebiegu Projektu mogą być zgłaszane Operatorowi wyłącznie 

w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany w Umowie. 
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2. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres podmiotu zgłaszającego, jak 

również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.   

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Operatora w terminie 21 dni od daty doręczenia pisma 

Operatorowi.  

4. Operator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu.  

5. Decyzja Operatora o przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik projektu 

zostanie poinformowany o decyzji w formie listu, wysłanego na adres podany w reklamacji, w 

terminie o którym mowa w ust. 4.  

 

VII. Postanowienia końcowe.   

 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz został przesłany do Uczestnika. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu. O każdorazowej zmianie 

Regulaminu Organizator skutecznie powiadomi Uczestników, drogą mailową i/lub listownie. 

4. Do momentu odbioru przez Operatora ZSEIE oraz baterii, odpowiedzialność za zebrany ZSEIE 

oraz baterii ponosi wyłącznie Uczestnik.   

5. Uczestnictwo w Projekcie jest całkowicie dobrowolne i oznacza zgodę uczestnika na wiążącą 

treść niniejszego Regulaminu.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku spełnienia przez Uczestników 

warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wynikających z przyczyn niezależnych 

od Organizatora.   

7. Uczestnik może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału w projekcie w przypadku 

naruszenia przez niego postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Przywileje 

wynikające z uczestnictwa w projekcie zostają w takim przypadku anulowane.  

  

  

 

Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem: 

 

 

 

 

__________________________ 

Uczestnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomocnik do określenia wagi (minimum logistycznego) 
 

Opis odpadu 
Średnia waga kg 

Lodówki (kompletne) 45 

Pralki (kompletne) 60  

Zmywarki, (kompletne) 50 

Kuchenki 40 

Telewizory, Monitory LCD (kompletne) 8 

Telewizory, Monitory CRT (kompletne) 18 

Drukarki 10 

Małe AGD/RTV (toster, żelazko, radio, odkurzacz), Zabawki, Małe 
Narzędzia , 

2- 5 

Duże Narzędzia (elektryczna kosiarka do trawy, piła, itp.),  12-15 

Komputery (kompletne) 5 

  
 
 
 

 


