REGULAMIN
1. Postanowienia ogólne
1.1. Odn@wiamy to akcja ekologiczno - społeczna, przeprowadzona na rzecz wsparcia
gospodarki obiegu zamkniętego, edukacji i komunikacji społecznej w zakresie
gospodarki obiegu zamkniętego, w tym prawidłowego zbierania, przetwarzania oraz
recyklingu Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSSE) dalej także jako
Akcja.
1.2. Akcja polega na naprawieniu i ponownej redystrybucji sprzętu komputerowego.
1.2.1. Pierwotnie Organizatorzy otrzymują sprzęt od Uczestników. Następnie
poddają go procesowi naprawy lub recyklingu, w przypadku niemożliwości
naprawy sprzętu. Naprawiony sprzęt komputerowy przekazują placówkom
wsparcia dziennego, w tym świetlicom środowiskowym i innym organizacjom
działającym na rzecz wsparcia lokalnych społeczności.
1.3. Organizatorami Odn@wiamy są; CCR RELECTRA Organizacja Odzysku SEiE S.A., Al. Jana
Pawła II 27; 00-867 Warszawa nr KRS 0000300945, REGON 141308645, NIP
5213474983 i Elektrorecykling S.A., Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl, KRS 0000843061,
NIP 7881995965, REGON 302595494 oraz Fundacja Zaraz Wracam Sękowo 59, 64-300
Nowy Tomyśl, NIP 8871756679, REGON 020565034, KRS 0000284785.
1.1. Uczestnicy Akcji to przedsiębiorstwa, które przekazały, w ramach akcji sprzęt
komputerowy Organizatorom, w celu jego naprawy oraz dalszego przekazania poprzez
umowę darowizny sprzętu, wskazanym przez Organizatorów placówkom wsparcia
dziennego, w tym świetlicom środowiskowym, placówkom oświatowym i innym
jednostkom działającym na rzecz wsparcia lokalnych społeczności w Polsce.
1.2. Placówki wsparcia dziennego, w tym świetlice środowiskowe i inne organizacje
działające na rzecz wsparcia lokalnych społeczności w Polsce mają możliwość wzięcia
udziału w akcji jeżeli:
1.2.1. Znajdują się na terenie Polski
1.2.2. Zgłoszą zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy
1.2.3. Na co dzień działają wspierając dzieci w wychowaniu i edukacji oraz prowadzą
działalność na rzecz lokalnej społeczności.
1.3. Organizatorzy zostawiają sobie wybór placówek wsparcia dziennego, którym przekażą
sprzęt komputerowy.
2. Przebieg akcji
2.1. Odn@wiamy rozpoczyna się 1.05.2020 a kończy 01.12.2020. Dokładny harmonogram
zostanie udostępniony na Stronie Internetowej www.odnawiamy.org, oraz poprzez
kanały mediów społecznościowych Organizatorów.
2.2. Przekazanie sprzętu organizatorom jest możliwe w okresie od: 7-18.06
2.3. Uczestnicy mogą przeprowadzić zbiórkę sprzętu komputerowego w ramach
przedsiębiorstwa, oraz mogą zebrać sprzęt komputerowy w formie zbiórki
pracowniczej.
2.4. Instrukcja przeprowadzenia zbiórki pracowniczej zostanie umieszczona na stronie
internetowej www.odnawiamy.org oraz
w mediach społecznościowych
Organizatorów.
3. Obowiązki stron

3.1. Organizatorzy są zobowiązani do prawidłowego przeprowadzenia akcji Odn@wiamy, w
szczególności do:
3.1.1. Dołożenia wszelkiej staranności, w naprawieniu i rozdystrybuowania sprzętu
komputerowego, przekazanego im przez Uczestników.
3.1.2. Dołożenia wszelkiej staranności w zabezpieczeniu i usunięciu potencjalnych
danych osobowych oraz danych przedsiębiorstwa, mogących znajdować się w
pamięci twardej sprzętu komputerowego przekazanego przez Uczestników.
3.1.3. W razie niemożliwości naprawienia sprzętu komputerowego, do
przeprowadzenia procesu recyklingu, oraz do pozyskania resurowców ze
sprzętu komputerowego.
3.1.4. Organizatorzy udostępniają Uczestnikowi Pakiet Uczestnika, złożonegy z
materiałów edukacyjnych do dyspozycji Uczestników.
3.2. Uczestnicy są zobowiązani do:
3.2.1. Należytej staranności w przygotowaniu sprzętu komputerowego,
przekazanego organizatorom.
3.3. W sytuacji w której limit naprawy 100 szt. sprzętu zostanie osiągnięty, nowy uczestnik może nie
mieć możliwości przystąpienia do tegorocznej edycji akcji lub mogą być mu zaproponowane inne
warunki udziału w akcji.

3.4. Świetlice środowiskowe i inne organizacje, które otrzymały naprawiony sprzęt
komputerowy są zobowiązane do:
3.4.1. Korzystania ze sprzętu komputerowego z korzyścią dla swoich wychowanków,
podopiecznych lub z korzyścią dla społeczności lokalnej.
4. Ochrona danych osobowych
4.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Zaraz Wracam z siedzibą w
Sękowie; adres: Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl, e-mail: fundacja@zarazzwracam.pl.
4.2. Fundacja przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa stanowiska.
4.3. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach zawarcia i wykonania umowy darowizny
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679z 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 (RODO).
4.4. Dane osobowe będą także przetwarzane przez Fundację po wykonaniu umowy w celu
realizacji przez Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy
o rachunkowości.
4.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
4.5.1. na potrzeby zawarcia i realizacji niniejszej umowy – do czasu jej wykonania,
4.5.2. w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez
okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonana została
darowizna.
4.6. Odbiorcami Pani / Pana danych mogą być również podmioty współtworzące
Odn@wiamy: CCR RELECTRA Organizacja Odzysku SEiE S.A. Al. Jana Pawła II 27; 00-867
Warszawa i Elektrorecykling S.A., Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl. Dane te będą
przetwarzane wyłącznie w celu sprawnego zorganizowania Akcji.
4.7. Posiada Pani / Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych.
4.8. W prawnie uzasadnionym interesie Fundacji, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f)
RODO, Pańskie dane osobowe będą również przetwarzane w celu dochodzenia lub

obrony roszczeń dotyczących umowy darowizny – do czasu aż te roszczenia się
przedawnią albo wygasną;
4.9. Może Pan / Pani wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania
dotyczących Pani / Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt 8. Sprzeciw
możesz złożyć w wygodny dla siebie sposób, w szczególności na adres e-mail lub adres
kontaktowy wskazane w punkcie 1.
4.10.
Jeśli uważa Pan / Pani, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych przez
Fundację narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO, może Pan
/ Pani wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do
rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia.
4.11.
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne.
5. Postanowienia końcowe
5.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

