
 

             Kartę zgłoszenia należy wysłać na adres:  INNEKO Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66 – 400 Gorzów Wlkp 

                        lub:  dostarczyć osobiście pod w/w adres, przesłać mailem na adres: k.czajka@inneko.pl 

 

                                                                                                                         

 

                                                                                              

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU  

W ZBIÓRCE SUROWCÓW WTÓRNYCH, BATERII ORAZ ZSEiE  

ZIELONA SZKOŁA  - ZIELONE PRZEDSZKOLE 2021/2022 

 

Nazwa placówki:…………………………………………………………………………………………………... 

Adres:…………………………………………………………………………………………….………………… 

Telefon:……………………………………………………………………………………………………………..  

E-mail:……………………………………………………………………………….......................................... 

Imię, nazwisko ……………………………………………………………... 

oraz telefon koordynatora zbiórki ……………………………………………. 

Liczba uczniów w placówce w roku szkolnym 2021/2022:…………………………………………………… 

Deklarujemy zbiórkę: 

   makulatury (gazeta, karton) 

   nakrętek z tworzyw sztucznych         

              baterii  

              zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  

  

Odbiór kartonów na baterie i plakatów dotyczących akcji w siedzibie 
spółki. 

 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych Placówki i ich wykorzystanie przez  INNEKO Sp. z o.o. zgodnie z treścią 

ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Administratorem danych osobowych jest INNEKO sp. z o.o w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów 

Wielkopolski posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 599-020-64-00, REGON 210523652. Przetwarzamy dane wyłącznie w 

celu udzielenia odpowiedzi na pytania (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być 

przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby 

odpowiedzieć na pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Inspektorem Ochrony Danych w INNEKO Sp. z .o.o jest Monika Kowalska, tel. +95 722 53 

85, adres e-mail: iodo@inneko.pl 

 Wyrażamy zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.    

  

 

 

 

………………………………………..                              ……………………………………. 
                  (miejscowość i data)                                                          (pieczątka i podpis Dyrektora Placówki) 

Załącznik nr 1  do regulaminu zbiórki pod hasłem  
Zielona Szkoła – Zielone Przedszkole  

rok szkolny 2021/2022 

iodo@inneko.pl

