
REGULAMIN 
Zbiórka telefonów komórkowych w placówkach  

Banku Zachodniego WBK  (oznaczonych logo Bank Zachodni 
WBK i oznaczonych logo Kredyt Bank)  

w terminie 21.03.–30.06.2013 r. 
 
 

1. Organizatorem zbiórki telefonów komórkowych jest: 

a. Fundacja Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie, ul. Brzozowa 12/5, KRS 

0000137164, REGON 010953867, NIP 525-19-68-693,  

a współorganizatorami są:  

b. Bank Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: Rynek 9/11, 50-950 

Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI  

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  

nr 0000008723, NIP:896-000-56-73.kapitał zakładowy 935 450 890,00 zł, opłacony w 

całości oraz  

c. Greenfone Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie przy ul. Macedońska 16, 

KRS0000251199, REGON:140455120, NIP:5213378400, kapitał zakładowy 50 000 zł. 

2. Celem zbiórki jest aktywowanie społeczności lokalnej i promowanie właściwej 

postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności pokazywanie wartości 

ZuŜytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. 

3. Projekt adresowany jest do klientów Banku Zachodniego WBK S.A. (klientów marki 

Bank Zachodni WBK oraz klientów marki Kredyt Bank).  

4. Udział w zbiórce telefonów jest dobrowolny dla klientów Banku Zachodniego WBK 

S.A. (klientów marki Bank Zachodni WBK oraz klientów marki Kredyt Bank). 

5. Projekt przeprowadzony zostanie na terenie placówek Banku Zachodniego WBK S.A. 

(oznaczonych logo Kredyt Bank oraz oznaczonych logo Bank Zachodni WBK) w całej 

Polsce w terminie 21.03.–30.06.2013 r. w godzinach ich pracy. Pełna lista placówek, 

wraz z godzinami otwarcia dostępna na stronie http://www.bzwbk.pl/przydatne-

informacje/wyszukiwarka-placowek-i-bankomatow/wyszukiwarka-placowek-i-

bankomatow.html 

6. Projekt polega na zbiórce telefonów komórkowych. Telefony przekazywane w ramach 

zbiórki stają się własnością Fundacji Nasza Ziemia.  

7. Telefony naleŜy wrzucać do specjalnych pudeł z napisem „Stary telefon” ustawionych 

w placówkach Banku Zachodniego WBK (oznaczonych logo Kredyt Bank oraz 

oznaczonych logo Bank Zachodni WBK). 



8. Oddający telefon zobowiązany jest do usunięcia danych zapisanych w pamięci 

telefonu. Fundacja Nasza Ziemia zobowiązuje się do niewykorzystania w Ŝadnej 

formie danych przekazanych w pamięci telefonów oraz do trwałego usunięcia takich 

danych, o ile takie dane pozostaną.  

9. Wrzucenie telefonu komórkowego do pojemnika przeznaczonego do zbiórki przez 

osobę przekazującą go Fundacji jest równoznaczne z przeniesieniem jego własności 

na Fundację Nasza Ziemia. 

10. Dochód z utylizacji lub uzdatnienia zebranych telefonów komórkowych zostanie 

przekazany na realizację Programu „Zielona Stopa Filantropa”, którego celem jest 

zwiększanie efektywności energetycznej placówek słuŜących kształceniu i wychowaniu 

dzieci poprzez modernizowanie tych placówek. 

11. Regulamin niniejszej zbiórki telefonów komórkowych dostępny jest w oddziałach 

Banku Zachodniego WBK (oznaczonych logo Kredyt Bank oraz oznaczonych logo Bank 

Zachodni WBK), w siedzibie Organizatora: Fundacja Nasza Ziemia ul. Brzozowa 12/5, 

Warszawa oraz na stronie internetowej www.bzwbk.pl  

12. Kontakt z organizatorem: Urszula Fabianiak, e-mail: ula.fabianiak@naszaziemia.pl  

 
 


