
                          

Regulamin akcji „Folia znika z budowy” 
 
 
 Informacje ogólne: 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przystąpienia do proekologicznej 
akcji „Folia znika z budowy”, której celem jest zbieranie z placów 
budowy i recykling opakowań foliowych po materiałach budowlanych w 
oparciu o wcześniej dokonane zgłoszenie. Akcja ma na celu wspieranie 
działań na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej polskich 
inwestorów. 

 
2. Organizatorem akcji „Folia znika z budowy” jest firma Xella Polska Sp. 

z o.o. z siedzibą przy ul. Pilchowickej 9/11 w Warszawie 02-175; 
NIP: 5252422430, REGON: 141349443; KRS 0000303162. 

 
3. Partnerem akcji jest firma INTERSEROH Organizacja Odzysku S.A.                 

z siedzibą przy ul. Kubickiego 17/27 w Warszawie 02-954, 
NIP: 5213409980, REGON: 140718909. KRS: 0000266658. 

 
4. Akcja „Folia znika z budowy” jest prowadzona od 2 stycznia 2009 r., 

aż do czasu jej odwołania przez czas nieokreślony. 
 

5. Akcja „Folia znika z budowy” jest prowadzona wyłączenie na terenie 
Polski. 

 
6. Uczestnikiem akcji „Folia znika z budowy” może być osoba prawna                 

lub fizyczna, która zakupi na terenie Polski bloki Silka, bloczki Ytong 
lub płyty Multipor. 

 
7. Uczestnik może zgłosić do odbioru folię opakowaniową z palet 

produktów Silka, Ytong, Multipor oraz z materiałów innych 
producentów. 

 
8. Do odbioru przyjmowana jest tylko czysta folia.  

 
9. Segregację folii na placu budowy przeprowadza Uczestnik, przed jej 

zgłoszeniem do odbioru. 
 



                          

10. Minimalna ilość folii opakowaniowej, która może być bezpłatnie 
odebrana z terenu budowy to 1m3, co odpowiada ilości z przynajmniej 
50 palet. 

 
11. Odbiór zgłoszonych opakowań foliowych dla Uczestników akcji „Folia 

znika z budowy” jest bezpłatny. 
 
Zasady akcji „Folia znika z budowy”: 
 

1. Uczestnik dokonuje zakupu: bloków Silka, bloczków Ytong, płyt 
Multipor. 

 
2. Chęć oddania zbędnych opakowań foliowych Uczestnik zgłasza pod 

numerami telefonów 22 742 10 26 lub 693 373 216 albo przez 
wypełnienie formularza na stronie www.ytong-silka.pl . 

 
3. W ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia Uczestnik otrzymuje                       

od przedstawiciela firmy Interseroh możliwe w jego przypadku 
rozwiązanie: 

 
a. Odbiór opakowań foliowych z placu budowy przez 

przedstawiciela wskazanej firmy recyklingowej, 
b. W przypadku budów, których umiejscowienie nie daje 

możliwości odbioru folii przez lokalnego odbiorcę, wskazanie 
najbliższego punktu skupu. 

 
4. Organizator akcji zastrzega sobie prawo do niedokonania odbioru folii                

w sytuacjach niesprzyjających i niezależnych od siebie - brak firmy 
zbierającej folię w okolicy zgłoszenia lub nieznalezienia operatora 
odbioru. 

 
Postanowienia końcowe: 
 

1. Dane przekazane Organizatorowi przez Uczestników akcji „Folia znika                
z budowy”, będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu odbioru 
zgłoszonej folii z placu budowy. 

 
2. Zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o Ochronie Danych Osobowych podanie danych jest dobrowolne.  
 



                          

3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści własnych danych 
osobowych oraz do ich zmiany. 

 
4. Dokonując zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych na potrzeby marketingowe przez firmę Xella Polska       
Sp. z o.o., 02 – 175 Warszawa, ul. Pilchowicka 9/11 (zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity 
Dz.U. 2002r., nr 101, poz. 926 z z późniejszymi zmianami). 

 
5. Zgłaszając odbiór opakowań foliowych przez formularz, Uczestnik 

wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych 
i handlowych za pomocą  
środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail na 
podstawie ustawy o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 144, 
poz. 1204 z 2002 r. z późniejszymi zmianami). 

 
6. W celu udzielenia wyczerpujących informacji o produktach, ich 

właściwościach, zastosowaniu i możliwościach nabycia, dane osobowe 
będą przekazane ekspertowi budowy i dystrybutorom. 

 
7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym 

szczegółowe zasady akcji „Folia znika z budowy”. 
 

8. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia akcji 
„Folia znika z budowy”. 

 
9. Regulamin akcji „Folia znika z budowy” jest dostępny w siedzibie 

Organizatora i Partnera oraz na stronach internetowych: www.ytong-
silka.pl oraz www.interseroh.pl. 

 
 


