
Úplné znění pravidel projektu „Zodpovědná firma“  
 
 

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel projektu „Zodpovědná firma“ (dále 

jen „Projekt“). 

 

ÚČEL PROJEKTU 

 

Projekt „Zodpovědná firma“ má za cíl podpořit vzdělávání v oblasti třídění a recyklace odpadu a 

zavedení či zlepšení systému třídění odpadu v zapojených společnostech. 

 

1. ORGANIZÁTOR PROJEKTU  

 

Organizátorem projektu je společnost EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 

21, IČO:  251 34 701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

4763 (dále jen „Organizátor“). Organizátor je autorizovanou obalovou společností, která zajišťuje 

sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z  obalů prostřednictvím systému tříděného 

sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s  odpadem. Významnou funkcí 

Organizátora je také osvěta a celková propagace třídění odpadu, jejíž součástí je i Projekt.  

 

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ PROJEKTU 

 

Projekt se koná v době od 1. září 2011 na území České republiky. 

 

3. ÚČASTNÍCI PROJEKTU, ZAPOJENÍ DO PROJEKTU 

 

Projektu se může zúčastnit každá právnická osoba se sídlem na území České republiky, která na 

internetových stránkách www.zodpovednafirma.cz řádně a úplně vyplní registrační formulář. Po řádném a 

úplném vyplnění registračního formuláře obdržíte na adresu uvedenou v  registračním formuláři balíček 

s Materiály k Projektu (manuál, nálepky určené k nalepení na nádoby s odpadem, informační materiály o 

třídění a recyklaci odpadů).  

 

Zájemci o účast v Projektu se zavazují do jednoho měsíce od obdržení balíčku s Materiály k Projektu 

zahájit vzdělávací kampaň pro své zaměstnance na téma „třídění odpadu“. Navíc pomocí manuálu mohou 

zavést či optimalizovat třídění odpadů v administrativních prostorách společnosti. Účastník určí osobu, 

která  sdělí zaměstnancům pravidla týkající se třídění odpadu ve společnosti a poskytne základní obecné 

informace ohledně správného třídění odpadu. Takovouto osobu je Účastník povinen zajistit po celou dobu 

zapojení do Projektu. Po seznámení zaměstnanců vaší společnosti se zásadami správného třídění odpadu 

navštivte internetové stránky www.zodpovednafirma.cz (na které se přihlásíte pomocí přístupových údajů, 

které jste získali při registraci) a pomocí příslušného formuláře informujte Organizátora o provedených 

aktivitách. Podmínkou pro zapojení do Projektu je splnění minimálně tří z aktivit uvedených ve formuláři. 

Nezapomeňte ve formuláři vyplnit informace, které chcete, aby byly o vaší společnosti zveřejněny 

v seznamu „Zodpovědných firem“. 

 

http://www.zodpovednafirma.cz/
http://www.zodpovednafirma.cz/


Do týdne po vyplnění formuláře v souladu s těmito Pravidly budete zařazeni do Projektu a vyrozuměni o 

udělení certifikátu „Zodpovědná firma“ a vaše společnost bude uveřejněna v seznamu „Zodpovědných 

firem“ na internetových stránkách www.zodpovednafirma.cz. Od tohoto okamžiku můžete využívat 

veškerých propagačních materiálů Projektu (např. bannery, tiskovou zprávu, apod.). Do jednoho měsíce 

pak obdržíte na adresu, kterou jste uvedli v registračním formuláři, certifikát „Zodpovědná firma“. 

Platnost certifikátu není časově omezena. 

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA A ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU 

 

Účast v Projektu je dobrovolná, účastnici nehradí jakékoliv platby či poplatky za účast v  Projektu. 

Účastník může svou účast v Projektu kdykoliv zrušit, a to odesláním informace o zrušení účast i e-mailem 

na adresu zodpovednafirma@ekokom.cz. 

 

Odvoz tříděného odpadu, jakož i zakoupení sběrných nádob na tříděný odpad si zajišťují 

účastníci sami na vlastní náklady. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům Projektu žádné jiné závazky a 

tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Organizátora, než ta, která jsou výslovně uvedena 

v těchto Pravidlech. Účast v Projektu není možné vymáhat právní cestou. 

 

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se 

Projektu. Organizátor si vyhrazuje právo odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit Projekt z  důvodů 

hodných zvláštního zřetele. 

 

Pokud si účastníci nepřevezmou zásilky doručované Organizátorem na adrese uvedené účastníkem 

v registračním formuláři, jejich nárok na plnění dle těchto Pravidel bez dalšího zaniká.  

 

V průběhu účasti na Projektu si mohou jeho účastníci prostřednictvím internetových stránek 

www.zodpovednafirma.cz doobjednat jednotlivé Materiály k Projektu, avšak vždy maximálně dvakrát 

ročně v přiměřeném počtu kusů. 

 

Účastníci jsou povinni dodržovat podmínky pro zařazení do Projektu (zejména zajištění osoby, která bude 

informovat zaměstnance o správném nakládání s odpady ve společnosti a poskytovat obecné informace 

ohledně třídění odpadu) po celou dobu jejich zapojení Projektu. 

 

Organizátor je oprávněn provádět ve společnostech účastníků Projektu kontrolu dodržování podmínek pro 

jejich zapojení do Projektu. Účastníci jsou povinni Organizátorovi provedení kontroly umožnit a 

k provedení kontroly mu poskytnout nezbytnou součinnost. Pokud Organizátor zjistí, že ve společnosti 

účastníka nejsou dodržovány podmínky pro zapojení do Projektu, vyřadí účastníka z Projektu. V takovém 

případě bude účastník vymazán ze seznamu „Zodpovědných firem“ a bude povinen vrátit Organizátorovi 

originál certifikátu „Zodpovědná firma“ a nálepku „Zodpovědná firma“ určenou k umístění na vstupní 

dveře do společnosti. 
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6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OBCHODNÍ SDĚLENÍ 

 

Účastí v Projektu projevujete svůj souhlas s tím, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány 

Organizátorem jako správcem osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Vůči 

Organizátorovi máte právo přístupu k Vašim osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, pokud o 

to požádáte, máte právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a Organizátor Vám tuto 

informaci bez zbytečného odkladu předá. Pokud zjistíte nebo se domníváte,  že Organizátor provádí 

zpracování Vašich osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a 

osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požadovat vysvětlení, právo na odstranění závad 

a nesprávného stavu, právo na ochranu osobnosti a dále máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu 

osobních údajů. Účastí v Projektu dáváte ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a zák. č. 133/2000 Sb. 

Organizátorovi dobrovolný a bezvýhradní souhlas k tomu, aby jako správce osobních údajů shromažďova l, 

zařazoval do své databáze, zpracovával a užíval Vaše osobní údaje, které uvedete při vyplnění jakéhokoliv 

formuláře na internetových stránkách www.zodpovednafirma.cz (tj. zejména, obchodní firma, sídlo/místo 

podnikání, jméno a příjmení, e-mailovou adresu, apod.), a to pouze za účelem uvedeným níže v těchto 

Pravidlech a způsobem Vás nepoškozujícím. 

 

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytujete Organizátorovi za účelem realizace a 

vyhodnocení Projektu a dále k marketingovým účelům, tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to po 

dobu 5 let od udělení souhlasu. 

 

Účastí v Projektu dáváte Organizátorovi výslovný souhlas s uvedením Vaší společnosti v seznamu 

„Zodpovědných firem“ vedeném na internetových stránkách www.zodpovednafirma.cz a dále dáváte 

výslovný souhlas k tomu, aby v seznamu „Zodpovědných firem“ byly uváděny údaje týkající se Vaší 

společnosti, které jste uvedli v příslušném formuláři. Údaje uvedené ve formuláři musí odpovídat 

pravidlům pro zápis do formuláře (obsaženým v tomto formuláři). Pokud uvedené údaje nebudou 

odpovídat těmto pravidlům, tak dáváte Organizátorovi výslovný souhlas s úpravou údajů do podoby 

odpovídající těmto pravidlům. 

 

Účastí v Projektu účastník rovněž projevuje svůj souhlas ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o 

některých službách informační společnosti v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi 

elektronickými prostředky. Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a 

elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na 

adresu správce osobních údajů. 

 

7. PRAVIDLA JSOU K DISPOZICI 

 

Pravidla Projektu jsou k dispozici na internetových stránkách www.zodpovednafirma.cz. Všichni účastníci 

Projektu jsou těmito pravidly vázáni.  

 

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí hmotným právem České republiky. 
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