Regulamin Konkursu „Planeta ma znaczenie: Zbieraj telefony” (zwany dalej „Regulaminem”)
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego S.A., z siedzibą w Krakowie (30-142), przy ul. Odlewniczej 68,
zwane dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska
12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st.
Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000391193, NIP 526-10-40-567, Kapitał zakładowy 711 210 000 złotych , zwana dalej „T-Mobile
Polska” lub „Fundatorem Nagród”.
3. Partnerem Głównym Konkursu jest spółka Biosystem S.A. z siedzibą w Krakowie (30-142), przy ul.
Odlewniczej 68, zwana dalej „Zbierającym”.
4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy Regulamin, udostępniony drogą mailową
wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.
II.

CEL KONKURSU

1. Celem Konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez zachęcanie do zbierania
zużytych telefonów komórkowych.
III.

UCZESTNICY KONKURSU

1. Do Konkursu mogą zgłosić się placówki oświatowe, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym publiczne oraz prywatne szkoły podstawowe, przedszkola, zespoły szkolne, szkoły
średnie oraz ośrodki szkolno-wychowawcze zwane dalej „Placówkami”.
2. Konkurs skierowany jest do Placówek, o których mowa powyżej – zwanych dalej „Uczestnikami”,
które na terenie własnych Placówek wśród:
a. dzieci i młodzieży uczęszczających do Placówek,
b. nauczycieli i innych pracowników Placówek oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży
uczęszczających do Placówek będą prowadziły edukację ekologiczną poprzez zachęcanie do zbierania
zużytych telefonów komórkowych.
IV.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs trwa od 5 września 2022 do 31 grudnia 2022r.
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2. Aby przystąpić do Konkursu, Placówka zobligowana jest do przesłania na adres Organizatora
Deklaracji Uczestnictwa w Konkursie podpisanej przez osoby uprawnione do działania w imieniu
Placówki. Wzór Deklaracji dostępny jest na stronie internetowej zbierajbaterieitelefony.pl.
3. Placówka zobowiązana jest wypełnić Deklarację, o której mowa w punkcie 2 niniejszego rozdziału,
w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Deklaracje niespełniające wymogów opisanych
w niniejszym punkcie wykluczają możliwość uczestnictwa w Konkursie. Placówka zobligowana jest
do informowania Organizatora o jakichkolwiek zmianach danych zawartych w Deklaracji.
4. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 roku (Dz. U. z
2009 Nr 79, poz. 666) oraz art. 45 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U.2018.992 tj.) Placówka zobligowana jest do zawarcia ze Zbierającym w formie pisemnej,
umowy o świadczenie usług w zakresie odbioru zużytych telefonów komórkowych, zwaną dalej
„Umową”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu z wyłączeniem:
a. Placówek, mających swoją siedzibę na terenie gmin, mających podpisaną umowę o świadczenie
usług w zakresie odbioru zużytych telefonów komórkowych ze Zbierającym.
b. Placówek, od których Partnerzy Lokalni odbierają zużyte telefony komórkowe, na podstawie
odrębnej umowy z Placówką,
c. Placówek, od których Partnerzy Lokalni odbierają zużyte telefony komórkowe na podstawie
odrębnej umowy z gminą o świadczenie usług w zakresie odbioru a zużytych telefonów komórkowych.
5. Placówki, które zawarły ze Zbierającym umowy o świadczenie usług wyłącznie w zakresie odbiorów
zużytych baterii i akumulatorów, a które zamierzają prowadzić zbiórkę zużytych telefonów
komórkowych, zobligowane są do zawarcia aneksu rozszerzającego umowę o usługi w zakresie
przyjmowania zużytych telefonów komórkowych. Organizatorzy informują, że Placówka
prowadząca zbiórkę odpadów jako podmiot nieprowadzący działalności w zakresie
gospodarowania odpadami, zobowiązany jest posiadać umowę zawartą w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów
lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania
odpadów.
6. Przystąpienie do Konkursu jest bezpłatne, dobrowolne i w każdej chwili w czasie jego trwania
dopuszcza się możliwość odstąpienia od udziału w Konkursie.
7. W celu odstąpienia od udziału w Konkursie, Placówka zobligowana jest do przesłania
wypowiedzenia uczestnictwa opatrzonego podpisem przez osoby uprawnione do występowania w
imieniu Placówki.
8. Przystąpienie Placówki do Konkursu, jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią
niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień, a także oznacza wyrażenie zgody na
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przetwarzanie przez Organizatora danych Placówki w celach realizacji postanowień niniejszego
Regulaminu oraz w celach marketingowych i promocyjnych Konkursu. Zgoda obejmuje w
szczególności zezwolenie na publikację nazwy, adresu oraz numeru Placówki na stronie
internetowej Organizatorów i w jego materiałach promocyjnych.
9. W ciągu 21 dni od daty zgłoszenia i dostarczenia na adres Organizatorów prawidłowo wypełnionej
Deklaracji, wraz z podpisaną umową, Placówka otrzyma materiały edukacyjne, mające na celu
dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie zużytych telefonów komórkowych i ułatwienie edukacji
ekologicznej Uczestników Konkursu.
10. Uczestnicy Konkursu zbierają zużyte telefony komórkowe od 5 września do 31 grudnia 2022r.
11. Na potrzeby niniejszego regulaminu wymienione poniżej pojęcia otrzymują następujące znaczenie:
telefony komórkowe – telefony działające w oparciu o telefonię komórkową.
12. Zbierający odbiera z Placówek zużyte telefony komórkowe w terminie 21 dni od daty przesłania
zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej
zbierajbaterieitelefony.pl. Warunkiem dokonania zgłoszenia jest zebranie:
• w przypadku odbioru telefonów komórkowych – minimum logistyczne jednej przesyłki to:
- 5 kg telefonów w okresie od 5 września do listopada 2022 r.
- 1 kg telefonów w okresie 1-31 grudnia 2022r.
13. Placówki biorące udział w Konkursie podlegają postanowieniom umów odbioru przyjmowania
zużytych telefonów komórkowych zawartych z Partnerami Lokalnymi, obowiązane są jednak
powiadomić Organizatora o ilości przekazanych zużytych telefonów komórkowych przy użyciu
potwierdzenia odbioru zużytych telefonów komórkowych przekazanych im przez Partnerów
Lokalnych, których wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Potwierdzenie odbioru
należy przesłać Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej pod adres baterie@biosystem.pl
lub za pośrednictwem faksu pod numer 12 376 89 26.
14. Zużyte telefony komórkowe należy zważyć i przygotować do odbioru w opakowaniach zbiorczych,
zabezpieczających przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Informacje o placówce, w
szczególności: nazwa i numer Placówki, adres wraz z kodem pocztowym powinny znajdować się
wewnątrz opakowania. Placówki zobowiązują się do oznaczenia paczek zawierających zużyte
telefony komórkowe przez naklejenie lub narysowanie litery „T” na opakowaniu.
15. Organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozliczenia, podsumowania oraz ogłoszenia wyników
Konkursu- – zwanego dalej „Finałem Konkursu”. Finałem Konkursu -jest okres od 1 stycznia 2023
do 28 lutego 2023 roku.
16. Ocenie i klasyfikacji podlega waga zebranych i przekazanych Organizatorom zużytych telefonów
komórkowych w danej edycji.
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17. Komisyjne ważenie zużytych telefonów komórkowych zebranych przez Placówkę przeprowadza
Zbierający lub Partnerzy Lokalni w swoich siedzibach.
18. W trakcie Finału Konkursu wszystkie Placówki zostaną poinformowane o zweryfikowanej wagowej
ilości zebranych zużytych telefonów komórkowych za pośrednictwem poczty elektronicznej
najpóźniej do 28 lutego 2023 roku.
19. Na podstawie komisyjnie zweryfikowanych wyników ważenia zużytych telefonów komórkowych,
wyłonione zostaną Placówki uprawnione do otrzymania nagród wskazanych w rozdziale V.
20. Weryfikacji wagowej podlegają zużyte telefony komórkowe przekazane Organizatorom po dniu
przesłania na adres Organizatorów prawidłowo wypełnionej i podpisanej Deklaracji opisanej w
rozdziale IV pkt.2
21. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
V.

NAGRODY

1. Każda edycja Konkursu zakończona jest podsumowaniem zbiórki w kategorii: „zużyte telefony
komórkowe” dokonanej przez Placówki. Celem konkursu jest zebranie jak największej masy
zużytych telefonów wyrażonej w kilogramach. Przewiduje się przyznanie nagród głównych I, II
i III miejsca w kategorii Szkół (z podziałem na małe, średnie i duże) oraz wyróżnień w kategorii
Przedszkoli (małe i duże).
2. W klasyfikacji końcowej liczą się tylko telefony przekazane przez Placówki Organizatorowi lub
Partnerom Lokalnym wyznaczonym przez Organizatora.
3. Na podstawie zadeklarowanej ilości uczniów Placówki zostaną przyporządkowane do jednej z
Kategorii konkursowych:
I Kategoria - zebranie największej masy zużytych telefonów wyrażonej w kilogramach wśród
Przedszkoli, gdzie kryterium klasyfikacji do poszczególnych grup konkursowych wynosi odpowiednio:
A - Małe Przedszkola - 99 i mniej przedszkolaków w danej placówce
B - Duże Przedszkola - 100 i więcej przedszkolaków w danej placówce
II Kategoria zebranie największej masy zużytych telefonów wśród Szkół, gdzie kryterium klasyfikacji do
poszczególnych grup konkursowych wynosi odpowiednio :
C - Małe Szkoły - 99 i mniej uczniów w szkole
D - Średnie Szkoły – od 100 do 299 uczniów w szkole
E - Duże Szkoły - 300 i więcej uczniów w szkole
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4. Zwycięskie Placówki zwane dalej „Laureatami” zostaną powiadomione o wygranej drogą emailową na adres wskazany w deklaracji zgłoszeniowej, w terminie do 28 lutego 2023 r. Lista
Laureatów opublikowana zostanie na stronie zbierajbaterieitelefony.pl.
5. Placówki, które zajmą miejsca od 1-3 (I kategoria) oraz miejsca od 1-3 (II kategoria) otrzymają
następujące nagrody o równowartości pieniężnej wymienionej poniżej:
I KATEGORIA - zebranie największej masy zużytych telefonów wśród Przedszkoli wyrażonej w
kilogramach.
Grupy konkursowe: A - Małe Przedszkola, B - Duże Przedszkola
1 miejsce: podłoga interaktywna SmartFlor o wartości 12 500 zł brutto
2 miejsce: zestaw gier planszowych o wartości 1 500 zł brutto
3 miejsce: zestaw gier planszowych o wartości 1 000 zł brutto
II KATEGORIA - zebranie największej masy zużytych telefonów wśród Szkół wyrażonej w kilogramach.
Grupa Konkursowa : C - Małe Szkoły, D - Średnie Szkoły, E - Duże Szkoły
1 miejsce: multimedialna pracownia językowa MPJ6 o wartości 24 000 zł brutto
2 miejsce: zestaw gier planszowych o wartości 1 500 zł brutto
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miejsce: zestaw gier planszowych o wartości 1 000 zł brutto

6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
7. Placówka rozliczy podatek z tytułu otrzymanej nagrody według obowiązujących przepisów.
8. Placówkom, które otrzymają nagrody, przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w
wysokości stanowiącej 23,46% wartości otrzymanych przez daną Placówkę nagród.
Postanowienia zdania poprzedzającego nie będą znajdować zastosowania w przypadku, gdy w
świetle obowiązujących na dzień wydania nagród przepisów prawa podatkowego Placówka w
zakresie otrzymanych nagród korzystać będzie ze zwolnienia lub nie będzie podlegać
obowiązkowi podatkowemu na gruncie podatku dochodowego.
9. Placówka, która otrzyma nagrodę, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu,
zobowiązana jest przekazać Fundatorowi informację o tym, czy zachodzić będą podstawy do
wypłacenia nagrody dodatkowej.
10. W przypadku, w którym ujawnią się okoliczności wskazujące na to, że brak było podstaw do
wypłacenia Placówce Nagrody Dodatkowej na zasadach określonych w Regulaminie, Placówka
zobowiązana będzie do zwrotu otrzymanej Nagrody Dodatkowej.
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11. Dodatkowo nauczyciele Placówek laureatów konkursu „Planeta ma znaczenie”, wskazani w
deklaracji, o której mowa w sekcji IV pkt 2 otrzymają nagrody w postaci bonu do sieci salonów
Empik na kwotę 300 zł. Do nagrody dla Nauczycieli zostanie przyznana dodatkowa nagroda
pieniężna przez Fundatora w wysokości 11,11% wartości nagrody przeznaczonej dla
nauczycieli.
12. Fundator przyjmuje na siebie całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za rozliczenie podatkowe
związane z wręczeniem Nagród w Konkursie dla Nauczycieli. Kwota pieniężna w wysokości
11,11% wartości nagrody dla nauczycieli, nie zostanie przekazana nauczycielom ale zostanie
pobrana i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego, przez Fundatora, jako płatnika
podatku dochodowego od osób fizycznych, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od
wygranej w Konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
VI.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, administrator
umożliwia kontakt w następujący sposób:
a) listownie na adres: ul. Odlewnicza 68, 30-142 Kraków
b) poprzez e-mail: rodo@biosystem.pl
c) telefonicznie: 12 357 41 66
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez administratora zgodnie z
przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w z związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (”RODO”) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz wykonania
wszelkich czynności niezbędnych do wykonania po zakończeniu Konkursu (np. rozpatrzenie
reklamacji, rozliczenia).
4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na podstawie:
- art. 6. ust. 1 lit. b) w celu realizacji umowy;
- art. 6 ust. 1 lit. f) w zakresie związanym z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu;
- art. 6 ust. 1 lit. c) w zakresie niezbędnym dla rozliczenia Konkursu oraz realizacji związanych z tym
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
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5. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO
na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach
Konkursu.
6.

Dane osobowe będą przewarzane przez czas trwania Konkursu a następnie przez czas niezbędny
dla spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa i spełnienia prawnie uzasadnionych
interesów Organizatora.

7. Uczestnik którego dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora ma prawo w każdej chwili
wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody udzielił.
Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na
podstawie zgody Uczestnika przed jej cofnięciem.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w trybie i na
zasadach przewidzianych w przepisach prawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie.
VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania
Konkursu.
3. Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu w przypadku
stwierdzenia lub powzięcia informacji o nieprawidłowości w przebiegu Konkursu wynikającego z
nieprzestrzegania przez Uczestnika Konkursu zasad Konkursu w szczególności wynikające z
nadużycia popełnionego przez Uczestnika lub nieetycznego zachowania Uczestnika konkursu,
również poza okresem trwania Konkursu. Nadużycie lub nieetyczne zachowanie, o których mowa
powyżej mogą dotyczyć w szczególności sytuacji, kiedy Uczestnik postąpił niezgodnie z
obowiązującymi w T-Mobile Polska procedurami, Code of Conduct lub innymi wytycznymi
obowiązującymi w T-Mobile Polska. Wykluczenie może nastąpić w każdym czasie i do czasu
realizacji przez zwycięzcę nagrody tj. odebrania nagrody.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od
przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.

7

