
 

Regulamin zbiórki elektroodpadów w ramach programu edukacyjnego  

„Elektro3000. ReAkcja” wiosna 2022 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa 

w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: „zbiórka 

elektroodpadów”) w ramach programu edukacyjnego „Elektro3000. ReAkcja” wiosna 

2022. 

2. Organizatorem zbiórki elektroodpadów w ramach programu edukacyjnego „Elektro3000. 

ReAkcja” wiosna 2022 jest spółka RLG SYSTEMS POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, adres: Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000258034, NIP: 5252362047, kapitał 

zakładowy: 5 050 000 PLN (dalej: „Organizator”).  

3. Zbiórka elektroodpadów organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Zbiórka elektroodpadów trwa od 27 marca 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. Przesyłanie 

przez Uczestników „Formularzy Zgłoszeniowych” oraz „Zgłoszeń Odbioru Zużytego 

Sprzętu” możliwe jest w okresie od dnia 27 marca 2022 r. do dnia 30 maja 2022 r. do 

godz. 23:59. 

5. Organizator przewiduje możliwość zorganizowania kolejnych edycji projektu Elektro 3000 

ReAkcja. 

6. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w związku ze zbiórką 

elektroodpadów na podstawie Regulaminu zostaną powierzone Organizatorowi oraz 

podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji zbiórki elektroodpadów w 

ramach programu edukacyjnego „Elektro3000. ReAkcja” wiosna 2022.  

7. Regulamin dostępny jest na stronie www.elektro3000.pl oraz w wersji papierowej w 

siedzibie Organizatora. 

8. Udział w zbiórce elektroodpadów w ramach programu edukacyjnego „Elektro3000. 

ReAkcja” wiosna 2022 jest bezpłatny. 

 

§ 2 

Przedmiot zbiórki elektroodpadów 

1. Zbiórce elektroodpadów w ramach programu edukacyjnego „Elektro3000. ReAkcja” 

wiosna 2022 podlega kompletny i niezdemontowany zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, w tym m.in.: 

a. duży sprzęt elektryczny i elektroniczny np.: lodówki, zamrażarki, pralki, 

zmywarki, piece elektryczne; 

b. średni sprzęt elektryczny i elektroniczny np.: telewizory, monitory, komputery, 

laptopy, drukarki, skanery i sprzęt kopiujący, radia, odtwarzacze, kamery,  

kuchenki mikrofalowe, odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, miksery, 

suszarki do włosów, maszyny do szycia, kuchenki elektryczne, 

elektronarzędzia, drony, młynki i ekspresy do kawy, kosiarki elektryczne, 

grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, wagi; 

c. drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny np.: zegary, klawiatury, myszki, 

słuchawki, kalkulatory, telefony, konsole do gier, elektryczne zabawki; 

d. inny sprzęt, który działa na prąd lub baterie. 



 

2. Ze zbiórki elektroodpadów wyłączone są baterie, świetlówki, tonery oraz oprawy 

oświetleniowe. 

 

§ 3 

Uczestnicy zbiórki elektroodpadów 

Uczestnikami zbiórki elektroodpadów w ramach programu edukacyjnego „Elektro3000. 

ReAkcja” wiosna 2022 mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, podmioty posiadające 

osobowość prawną oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (dalej: 

„Uczestnicy”).  

 

§ 4 

Cel zbiórki elektroodpadów 

1. Celem zbiórki elektroodpadów w ramach programu edukacyjnego „Elektro3000. ReAkcja” 

wiosna 2022 są działania edukacyjne polegające na upowszechnianiu wiedzy z zakresu 

postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym poprzez aktywne 

włączenie się różnego typu podmiotów w inicjatywę ekologiczną polegającą na zbieraniu 

i przekazywaniu elektroodpadów do odzysku, w tym recyklingu, oraz podnoszeniu stanu 

świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.  

2. Dodatkowym celem zbiórki elektroodpadów jest wsparcie wybranej przez Organizatora 

organizacji prowadzącej działalność charytatywną (cel charytatywny). Celem 

charytatywnym zbiórki elektroodpadów w ramach programu edukacyjnego „Elektro3000. 

ReAkcja” wiosna 2022 jest sfinansowanie zakupu żaluzji zewnętrznych do Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. 

 

§ 5 

Zasady i przebieg zbiórki elektroodpadów 

1. W ramach zbiórki elektroodpadów Uczestnicy przekazują Organizatorowi zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny określony w § 2 Regulaminu, który Organizator w celu 

recyklingu przekaże następnie do instalacji zajmującej się przetwarzaniem i recyklingiem 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

2. Warunki przystąpienia do udziału w zbiórce elektroodpadów w ramach programu 

edukacyjnego „Elektro3000. ReAkcja” wiosna 2022: 

1. Wypełnienie „Formularza Zgłoszeniowego” projektu Elektro3000. ReAkcja 

(dostępnego na stronie internetowej: www.elektro3000.pl), oraz  

2. wysłanie jednocześnie na dwa adresy e-mail: odbiory@rev-log.com oraz 

alicja.kutarska@rev-log.com prawidłowo wypełnionego formularza „Zgłoszenia 

Odbioru Zużytego Sprzętu” (otrzymanego od Organizatora drogą mailową, po 

przesłaniu wypełnionego „Formularza Zgłoszeniowego”) wraz ze zdjęciami 

przekazywanego sprzętu do 30 maja 2022 r.,  

3. przekazanie Organizatorowi jednorazowo co najmniej 200 kg zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 

4. Wysłanie „Formularza Zgłoszeniowego” jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i 

wyrażeniem chęci uczestniczenia w zbiórce elektroodpadów w ramach programu 

edukacyjnego „Elektro3000. ReAkcja” wiosna 2022. 

5. Do obowiązków Uczestnika należy: 

a. zorganizowanie na terenie działalności Uczestnika zbiórki elektroodpadów, w tym 

wyznaczenie miejsca, w którym gromadzone będą elektroodpady w sposób 



 

niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie 

działalności Uczestnika; 

b. przesłanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego „Formularza 

Zgłoszeniowego” oraz „Zgłoszenia Odbioru Zużytego Sprzętu”. 

6. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w zbiórce elektroodpadów w przypadku 

naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, w tym w szczególności 

postanowień zawartych w ust. 5 powyżej.   

7. Do obowiązków Organizatora należy: 

a. wsparcie merytoryczne Uczestnika w zorganizowaniu zbiórki elektroodpadów, 

poprzez elektroniczne udostępnienie materiałów edukacyjnych poświęconych 

tematowi prawidłowej segregacji odpadów; 

b. zapewnienie, w terminie 21 dni roboczych od otrzymania „Zgłoszenia Odbioru 

Zużytego Sprzętu”, bezpłatnego odbioru co najmniej 200 kg elektroodpadów od 

Uczestnika; 

c. zważenie odebranych od Uczestnika elektroodpadów; 

d. poinformowanie drogą elektroniczną Uczestnika w terminie 21 dni roboczych od 

dnia odbioru o masie odebranych od Uczestnika elektroodpadów; 

e. zapewnienie recyklingu odebranych od Uczestników elektroodpadów w instalacji 

zajmującej się przetwarzaniem i recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego posiadającej wszystkie wymagane prawem pozwolenia. 

8. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nastąpi zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1893) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz.U. z 2021r., poz. 779).  

9. Uczestnik będący podmiotem nieprofesjonalnie zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny zobowiązany jest do zawarcia w formie pisemnej umowy z podmiotem 

posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów. Wzór umowy zostanie Uczestnikowi 

przekazany przez Organizatora.  

10. Uczestnik będący podmiotem nieprofesjonalnie zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny zobowiązany jest do wypełnienia, wydrukowania i przekazania 

odbierającemu wraz z odpadem, uprzednio przesłanego przez RLG protokołu 

przekazania odpadów. 

11. Każdy Uczestnik, który wyśle prawidłowo wypełniony „Formularz Zgłoszeniowy” otrzyma 

od Organizatora: 

a. materiały edukacyjne informujące o prawidłowym postępowaniu ze zużytym 

sprzętem, w szczególności o metodach selektywnego zbierania odpadów, w tym 

zużytego sprzętu, tj.: 

 scenariusz warsztatu edukacyjnego dla dzieci; 

 lub webinar dla młodzieży i dorosłych; 

b. materiały do wykorzystania w celu organizacji zbiórki elektroodpadów przez 

Uczestnika w ramach Elektro 3000. ReAkcja wiosna 2022. 

12. Uczestnik, który w ramach zbiórki elektroodpadów przekaże Organizatorowi minimum 200 

kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego otrzyma dodatkowo po jej 

zakończeniu: 

a. spersonalizowaną grafikę informującą o przekazaniu przez Uczestnika 

elektroodpadów na zbiórkę i podkreślającą wsparcie udzielone na rzecz Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, 



 

b. bezpłatny udział w Akademii Recyklingu w wybranym wariancie: Wariant I – wersja 

dla dorosłych, Wariant II – wersja dla dzieci, w ramach którego Uczestnik otrzyma: 

 6 pakietów edukacyjnych o następującym zakresie tematycznym: materiał 

wprowadzający “Dlaczego recykling jest ważny?”, Papier, tworzywa 

sztuczne i metal, Szkło, Bioodpady, Elektroodpady i odpady niebezpieczne 

(każdy pakiet zawiera: artykuł, quiz, infografikę lub komiks); Pakiety będą 

przesyłane raz w miesiącu w terminie lipiec-grudzień 2022 roku; 

 dyplom udziału w Akademii Recyklingu wraz z ostatnim – grudniowym 

materiałem. 

13. Uczestnik, który w ramach zbiórki elektroodpadów Elektro 3000. ReAkcja wiosna 2022 

przekaże Organizatorowi minimum 2000 kg zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego otrzyma dodatkowo po jej zakończeniu do wyboru: 

a. scenariusz konkursu dla dzieci o tematyce poświęconej segregacji odpadów wraz 

z trzema nagrodami(I miejsce: zgniatarka do butelek, eko torba na zakupy oraz 

gry: memory i puzzle, II miejsce: butelka na wodę, eko torba na zakupy oraz gry: 

memory i puzzle, III miejsce: eko torba na zakupy oraz gry: memory i puzzle), przy 

czym Uczestnik może samodzielnie zrealizować konkurs wśród dzieci 

pracowników lub przekazać scenariusz konkursu wraz z nagrodami wybranej 

przez siebie placówce oświatowej; 

b. lub dostęp do nagrania webinaru poruszającego kwestie środowiskowe w firmie 

na wybrany z poniższych tematów: 

 Sprawozdawczość w BDO. 

 Gospodarka odpadami. Prawidłowe postępowanie z odpadami w firmie.  

 Pozwolenia i zezwolenia odpadowe. 

 Jak prawidłowo złożyć deklarację do centralnej ewidencji emisyjności 

budynków? 

 Identyfikacja źródeł emisji. Jakich danych potrzebujemy do rozliczenia 

emisji KOBiZE, urząd marszałkowski)?  

 Sprawozdawczość emisyjna. 

14. Dwóch Uczestników, którzy w ramach zbiórki elektroodpadów Elektro 3000. ReAkcja 

wiosna 2022 przekażą Organizatorowi najwięcej elektroodpadów otrzyma dodatkowo do 

wykorzystania w terminie do 30 czerwca 2023 r. możliwość wybrania jednej z poniższych 

nagród: 

a. dedykowany webinar na jeden ze wskazanych poniżej tematów: 

 Jak magazynować zużyty sprzęt? 

 Jakie prawa i obowiązki ma konsument? 

 Co się dzieje ze zużytym sprzętem? 

 Jakie obowiązki ma sprzedawca sprzętu? 

 Jakie dokumenty sporządza się przy przekazywaniu zużytego sprzętu? 

 Kto ma obwiązek rejestrowania się w BDO i składania sprawozdań? 

b. dedykowany warsztat edukacyjny poświęcony segregacji odpadów dla grupy do 

30 osób, przy czym Uczestnik może go przekazać wybranej przez siebie placówce 

oświatowej; 

c. możliwość udziału w wycieczce edukacyjnej po zakładzie przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektrycznego dla grupy 20  osób (termin ustalony zostanie 

z Organizatorem z min. jednomiesięcznym wyprzedzeniem; koszty dojazdu 

pokrywa Uczestnik); 



 

oraz możliwość zaproponowania celu charytatywnego kolejnej zbiórki 

elektroodpadów. 

15. Organizator jest uprawniony do wysyłania Uczestnikom za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej informacji dotyczących uczestnictwa w zbiórce elektroodpadów, które nie 

stanowią informacji handlowych. 

 

§ 6 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka RLG SYSTEMS POLSKA 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000258034, NIP: 

5252362047, kapitał zakładowy: 5 050 000 PLN, będąca Organizatorem. 

2. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) (dalej: 

„Ustawa”) oraz Rozporządzenia 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 (dalej: „RODO”). 

3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora 

(Organizatora) Uczestnicy mogą kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na 

adres e-mail: daneosobowe@rev-log.com  

4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu organizacji zbiórki elektroodpadów 

w ramach programu edukacyjnego „Elektro3000. ReAkcja” wiosna 2022 tj. realizacji i 

przeprowadzenia zbiórki elektroodpadów, w tym weryfikacji „Formularza Zgłoszeniowego” 

oraz „Zgłoszenia Odbioru Zużytego Sprzętu”, sprawdzenia tożsamości Uczestników, a 

także wszelkich inne czynności koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia zbiórki 

elektroodpadów. 

5. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest dobrowolna 

zgoda wyrażona przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. 1 RODO). 

6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmuje następujące kategorie: 

a. imię i nazwisko, 

b. numer telefonu, 

c. adres e-mail, 

d. adres zamieszkania. 

7. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednak wymagane przez Organizatora do wzięcia udziału w zbiórce elektroodpadów w 

celu jego prawidłowej realizacji.  

8. Uczestnikowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uprawnienia te można 

realizować poprzez skontaktowanie się z Administratorem Danych Osobowych 

(Organizatorem) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ust. 3 

powyżej.  

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych 

osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem 

ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 



 

10. Dane osobowe Uczestników przekazywane będą wyłącznie podmiotom współpracującym 

z Organizatorem przy realizacji zbiórki elektroodpadów w ramach programu edukacyjnego 

„Elektro3000. ReAkcja” wiosna 2022, w tym podmiotom odbierającym odpady. 

11. Po zakończeniu zbiórki elektroodpadów oraz po zakończeniu wszelkich czynności 

formalnoprawnych z nią związanych, dane osobowe Uczestników zostaną usunięte. 

12. Uczestnikom – w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora - 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

13. Administrator Danych Osobowych (Organizator) oświadcza, że dane osobowe 

Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

profilowaniu. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie zbiórki elektroodpadów, których nie był w stanie przewidzieć 

lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń 

losowych, w tym siły wyższej. 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w zbiórce elektroodpadów. Zmieniony Regulamin 

wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

4. W razie dodatkowych pytań dotyczących zbiórki elektroodpadów należy kontaktować się 

mailowo z przedstawicielem Organizatora na adres: alicja.kutarska@rev-log.com 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 marca 2022 roku. 

 

 

 

 

ORGANIZATOR 

 

RLG Systems Polska sp. z o.o. 
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