REGULAMIN
zbiórki zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w
placówkach oświatowych „Zbieraj z klasą” (dalej „Projekt”)
I. Słownik
1. Organizator baterie / Organizator – ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja
Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34, 00-515 Warszawa
zwany.
2. Organizator zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 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.
3. 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.
4. Projekt jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt ma charakter ciągły.
5. Uczestnik - placówki oświatowe publiczne i niepubliczne, w tym przedszkola, szkoły
podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, zespoły szkół, szkoły wyższe oraz placówki
wychowawcze. W kontekście określonych czynności może także oznaczać osobę
reprezentującą taką placówkę.
6. Baterie - zużyte baterie i akumulatory przenośne. Baterie i akumulatory, które są
przeznaczone do używania w telefonach przenośnych, komputerach przenośnych,
elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego, mogą
być bez trudności przenoszone.
7. 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, nie zdemontowany.
8. Strona - strona internetowa projektu dostępna pod adresem www.zbierajzklasa.pl.
9. Platforma – narzędzie do kontaktu pomiędzy Operatorem, a uczestnikiem, dostępne po
zalogowaniu się na Stronie. E-mail i hasło uczestnik uzupełnia w formularzu rejestracyjnym.
Dopuszcza się mailową formę kontaktu pod adresem baterie@remondis.pl.
10. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Operatorem, a uczestnikiem, w której znajdują się ogólne
zasady współpracy.
11. Punkt – waluta w programie, gromadzona przez uczestników i wymieniana na nagrody.
12. e-Karta – forma nagradzania uczestników projektu.
II. Warunki uczestnictwa w projekcie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie przez uczestnika formularza
rejestracyjnego na stronie oraz potwierdzenie przez uczestnika rejestracji.
Uczestnik otrzymuje na adres e-mail umowę w postaci pliku PDF w załączniku.
Uczestnik wysyła pocztą podpisaną i uzupełnioną umowę do Operatora.
Operator po otrzymaniu kompletnej umowy niezwłocznie aktywuje konto uczestnika na
platformie.
Uczestnik może logować się na platformie i brać udział w projekcie.
Każdy uczestnik może zarejestrować się w projekcie tylko raz (system weryfikuje unikalność
NIP uczestnika).

III. Zasady Projektu
1. Aktywacja uczestnika jest równoznaczna z wysyłką przez Operatora pakietu startowego do
Uczestnika, w którym znajdować się będą 4 pojemniki do zbiórki baterii i 2 plakaty.

2. Uczestnik zgłasza potrzebę odbioru pojemników do zbiórki baterii (co najmniej dwóch pełnych
– 40kg) logując się na Platformę
3. Uczestnik zgłasza potrzebę odbioru ZSEIE (co najmniej 400 kg ZSEIE) logując się na
Platformę.
4. Operator lub wskazany przez Operatora podmiot bezpłatnie realizuje odbiór baterii lub ZSEIE,
w ciągu 14 dni roboczych, od dnia zarejestrowania przez Operatora zgłoszenia potrzeby
odbioru.
5. Uczestnik ma możliwość zamówienia nowych pojemników na baterie wyłącznie w momencie
zgłaszania zapotrzebowania na odbiór baterii lub odbiór ZSEIE.
6. W ciągu 30 dni od odebrania wypełnionych pojemników od Uczestnika Operator doda na
konto Uczestnika Punkty, wg przelicznika: 1kg oddanych baterii to 1 punkt, 1kg oddanego
ZSEIE to 0,5 punktu. Informacja o ilości odebranych baterii [kg], ZSEIE [kg] znajduje się na
koncie uczestnika. Operator wystawia uczestnikowi potwierdzenia ilości odebranych baterii i
ZSEIE w przypadku uzasadnionej konieczności.
7. Uczestnik zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.
U z 2009 r., nr 79, poz. 666) nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji zebranych baterii tj.
wystawiania kart przekazania odpadu.
IV. Nagrody w projekcie i zasady ich przyznawania.
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Nagrodami w projekcie są e-Karty przeznaczone do realizowania zamówień w sklepie
internetowym Empik.com dostępnym pod adresem: www.empik.com zgodnie z Regulaminem
w/w Sklepu Internetowego.
Lista e-Kart jest udostępniana przez Organizatora na stronie projektu.
e-Kartę otrzymuje uczestnik, który uzyskał odpowiednią dla danej e-Karty liczbę punktów.
Punkty naliczone Uczestnikowi mogą być przez niego wymienione na e-Karty o różnych
nominałach (9 nominałów) po zgromadzeniu odpowiedniej liczby Punktów:
a) e-Karta 20 zł - Minimalna liczba punktów zgromadzonych na koncie uczestnika 50
b) e-Karta 30 zł – Minimalna liczba punktów zgromadzonych na koncie uczestnika 75
c) e-Karta 40 zł - Minimalna liczba punktów zgromadzonych na koncie uczestnika 100
d) e-Karta 50 zł - Minimalna liczba punktów zgromadzonych na koncie uczestnika 125
e) e-Karta 70 zł - Minimalna liczba punktów zgromadzonych na koncie uczestnika 175
f) e-Karta 100 zł - Minimalna liczba punktów zgromadzonych na koncie uczestnika 250
g) e-Karta 140 zł - Minimalna liczba punktów zgromadzonych na koncie uczestnika 350
h) e-Karta 200 zł - Minimalna liczba punktów zgromadzonych na koncie uczestnika 500
i) e-Karta 500 zł - Minimalna liczba punktów zgromadzonych na koncie uczestnika 1250.
Punkty naliczone za odbiory zlecone w danym roku kalendarzowym muszą być zamienione na
e-Karty najpóźniej do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zlecony
został odbiór. Po tym czasie punkty zdobyte za zbiórkę w danym okresie nie będę już
aktywne.
Wymiany punktów może dokonać wyłącznie uczestnik.
Uczestnik wybiera e-Karty i zamawia je za pomocą strony, do której posiada login i
indywidualne hasło.
Po spełnieniu wymogów koniecznych do otrzymania nagrody i zamówienia jej przez
uczestnika realizacja nagrody odbywać się będzie nie później niż w ciągu 1 (jednego)
miesiąca od zamówienia przez uczestnika dostępnych nagród (e-Kart).
Uczestnikowi po złożeniu zamówienia na e-Kartę zostaje zmniejszony stan Punktów o wartość
punktową zamówionej e-Karty.
e-Karta jest aktywna przez okres 12 miesięcy od momentu jej wygenerowania przez
Operatora.
Przy realizacji w sklepie internetowym numer kodu z e-Karty należy wpisać w formularzu, w
trakcie składania zamówienia. Wartość do zapłaty zostanie obniżona o wartość nominalną
e-Karty.

15. Podczas jednej transakcji Uczestnik może skorzystać z kilku e-Kart.
16. W przypadku, gdy wartość e-Karty jest mniejsza niż kwota transakcji, Uczestnik dopłaca
resztę kartą kredytową lub przelewem – zgodnie z opcjami dostępnymi w sklepie
internetowym.
17. Dokonując zakupów w sklepie internetowym Empik.com przy pomocy e-Karty, zapłaty za
zamówienie można dokonać jedynie w momencie składania zamówienia – i jedynie przy
wybraniu tzw. 'Płatności z góry'.
18. Wartość e-Karty może zostać wykorzystana w celu pokrycia kosztów dostawy.
19. e-Karty nie mogą być wymieniane na gotówkę. Nie ma też możliwości wydawania reszty z
e-Kart w przypadku gdy wartość transakcji jest mniejsza niż wartość e-Karty. e-Karta może
być wykorzystywana wielokrotnie, aż do wyczerpania się limitu przypisanego do danej e-Karty.
20. Numery kodu e-Karty wpisywane są przez Operatora na indywidualne konto uczestnika i będą
udostępniane uczestnikom po zalogowaniu się do systemu.
21. Ewentualne obciążenia podatkowe z tytułu otrzymania e-Karty będą obciążać wyłącznie
Uczestnika, któremu przyznano daną e-Kartę. W tym zakresie Operator może uzależnić
przekazanie e-Karty od wcześniejszego uregulowania przez Uczestnika obciążających go
należności podatkowych z tytułu przyznania e-Karty.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania okresowych promocji, polegających na
zmianie zasad naliczania punktów w projekcie. Informacje o takiej zmianie będą udostępnione
na stronie.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu nagradzania uczestników projektu w
przypadku wycofania oferty sprzedaży e-Kart przez sklep internetowy Empik.com.
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 Operatora oraz 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 zawarty na stronie.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres uczestnika, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Operatora w terminie 21 dni od daty doręczenia pisma
Operatorowi.
5. Operator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu.
6. 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 na stronie internetowej oraz w siedzibie Operatora i
Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, w tym wartości punktowej nagród w
czasie trwania projektu oraz do czasu zakończenia wszelkich działań związanych z promocją.
3. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu. O każdorazowej zmianie
Regulaminu Organizator skutecznie powiadomi Uczestników, drogą mailową i/lub poprzez
ogłoszenie na stronie internetowej.
5. Od momentu otrzymania pojemników na baterie od Operatora do momentu jego odbioru przez
Operatora odpowiedzialność za pojemnik i zgromadzone w nim przedmioty, w tym w
szczególności baterie, ponosi wyłącznie Uczestnik.
6. Do momentu odbioru przez Operatora ZSEIE odpowiedzialność za zebrany ZSEIE, ponosi
wyłącznie Uczestnik.
7. Uczestnik zobowiązuje się:
a) zapewnić nadzór nad pojemnikami, aby do pojemników były zbierane wyłącznie
baterie,
b) zabezpieczyć dostarczone pojemniki przed zniszczeniem oraz przed uszkodzeniem, o
zapewnić, aby informacja na temat możliwości oddania baterii umieszczona na
Pojemniku była czytelna i dobrze widoczna dla jej adresatów.
8. Uczestnictwo w Projekcie jest całkowicie dobrowolne i oznacza zgodę uczestnika na wiążącą
treść niniejszego Regulaminu.
9. Operator ani Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki braku spełnienia przez
Uczestników, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wynikających z przyczyn
niezależnych od Operatora lub Organizatora.
10. 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.

Warszawa, 14.06.2019 r.

