
Zgłaszamy chęć przystąpienia do Koalicji 5 frakcji, międzysektorowej inicjatywy firm, samorządów  
i instytucji, której celem jest tworzenie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie segregacji, 
odzysku i recyklingu odpadów - zwłaszcza opakowaniowych.

Nazwa firmy/samorządu/instytucji

KRS

Branża

Deklarowane formy działania w ramach Koalicji:

 Oznakowanie produktów piktogramami 5 frakcji

 Edukacja pracowników w zakresie segregowania odpadów

 Włączenie tematyki segregowania odpadów do prowadzonych już projektów 

 Włączenie tematu Koalicji do działalności badawczej

 Promocja idei Koalicji wśród innych interesariuszy

 Inne, jakie 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę/instytucję; stanowisko

Podpis Pieczątka

Imię i nazwisko osoby kontaktowej; stanowisko; kontakt

Pierwszy w Polsce zrozumiały dla konsumentów system oznakowań opakowań wskazujący sposób segregacji 
odpadu opakowaniowego; piktogramy, za pomocą których można opisać każde opakowanie i wskazać w jaki sposób 
powinno zostać poddane recyklingowi. System tworzony w ramach społecznej grupy „Koalicja 5 frakcji” podejmuje 
także zadania edukacyjne (uczy konsumentów, pracowników firm etc jak segregować jakościowo odpady) a także 
włącza samorządy oferując spójny system oznakowania na pojemniki dostępne w przestrzeni miejskiej.
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DEKLARACJA CZŁONKOSTWA



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  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  
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, że: 

• Administratorem Państwa danych osobowych jest  spółka ENERIS Surowce S.A.,  
ul. Zagnańska 232A, 25-563 Kielce (dalej „ADO”);

• Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób:
• listownie na adres: IOD GRUPA ENERIS, ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa  

z dopiskiem  „Dane osobowe”,
• przez e-mail: iod@grupa-eneris.pl;

• Państwa  dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność 
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO - uzasadnionym interesem ADO jest w tym 
przypadku tworzenie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie segregacji, odzysku i recyklingu 
odpadów - zwłaszcza opakowaniowych); 

• Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO  
tj. przez okres realizacji inicjatywy Koalicja 5 frakcji;

• Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych przez ADO  mogą być:

• inne spółki z GRUPY ENERIS zgodnie z listą podmiotów wymienionych na stronie:  
https://grupa-eneris.pl/o-nas/spolki ; 

• podmioty trzecie w związku z wykonywaniem np.:  usług wsparcia i utrzymania infrastruktury IT, 
doradztwa prawnego, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO; 

• organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa;

• Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

• Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,  
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

• Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi współprace w ramach 
inicjatywy Koalicja 5 frakcji.

Podpis
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Pierwszy w Polsce zrozumiały dla konsumentów system oznakowań opakowań wskazujący sposób segregacji 
odpadu opakowaniowego; piktogramy, za pomocą których można opisać każde opakowanie i wskazać w jaki sposób 
powinno zostać poddane recyklingowi. System tworzony w ramach społecznej grupy „Koalicja 5 frakcji” podejmuje 
także zadania edukacyjne (uczy konsumentów, pracowników firm etc jak segregować jakościowo odpady) a także 
włącza samorządy oferując spójny system oznakowania na pojemniki dostępne w przestrzeni miejskiej.
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