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Akcja Sprzęt za Sprzęt – II edycja 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZBIÓRKI 

w ramach akcji 

SPRZĘT ZA SPRZĘT – II edycja 

 

 

DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ KLUB 

IMIĘ:  
 

NAZWISKO:  
 

ADRES E-MAIL:  
 

NR TELEFONU:  
 

 

DANE PLANOWANEJ ZBIÓRKI 

MIEJSCE ZBIÓRKI 
(magazynowania): 

 

 

OKRES TRWANIA ZBIÓRKI 
(od.. do..): 

 

 

PLANOWANY TERMIN 
ODBIORU ZEBRANEGO ZSEE: 

 

PLANOWANE WYDARZENIA 
TOWARZYSZĄCE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE KLUBU SPORTOWEGO 

NAZWA KLUBU:  
 

SIEDZIBA KLUBU (adres):  
 



Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia zbiórki 
Do umowy z dnia 17.05.2019r. 

 

Akcja Sprzęt za Sprzęt – II edycja 2 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. , 
imię i nazwisko 

reprezentujący Klub Sportowy……………………………………………………………………………………………………………………………………………… , 
nazwa klub 

przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Klub zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego magazynowania zbieranego 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii; 
2. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za zbierany zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny oraz baterie do czasu ich przekazania Odbiorcy; 
3. Organizator jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli formy realizacji zbiórki oraz 

miejsca i sposobu magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz baterii; 

4. zabronione jest zmienianie stanu i/lub właściwości zebranego zużytego ZSEE, w 
szczególności poprzez ich demontowanie; 

5. zabronione jest przechowywanie w jednym pojemniku zużytych baterii i 
akumulatorów przenośnych. 

 
Ponadto oświadczam, że: 

• Zostałem poinformowany o zasadach uczestnictwa w Akcji Sprzęt za sprzęt – II edycja, 
rozumiem je i akceptuję. 

• Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w niniejszym formularzu zgłoszenia zbiórki do Akcji Sprzęt za sprzęt – II edycja przez 
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Poznaniu (60-622) przy ul. Warmińskiej 
1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000138236 dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji 
Akcji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

• Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w niniejszym formularzu zgłoszenia zbiórki do Akcji Sprzęt za sprzęt – II edycja przez 
Fundację Zaraz Wracam (Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl) dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji koordynacji Akcji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

• Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w niniejszym formularzu zgłoszenia zbiórki do Akcji Sprzęt za sprzęt – II edycja przez 
Elektrorecykling sp. z o.o. (Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl) dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji odbioru zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
baterii (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 
 
 

data, miejsce, czytelny podpis składającego oświadczenie 


