
                                                                               

Inventura stanoviště

Příloha č. 2 k OZV č. .../2018 Milotice

ID stanoviště * Adresa stanoviště

Jméno kontaktní osoby/správce stanoviště     

Email Tel.:

Strana č. …… (celkový počet stran ……)

Účastník systému daného stanoviště svým podpisem v této inventuře stanoviště souhlasí s tím, že:

a) ISNO IT s.r.o. uchová jeho osobní údaje a rovněž souhlasí se způsobem ochrany osobních údajů ISNO IT s.r.o. 

specifikovaným na listu s názvem "Souhlas s podmínkami MESOH programu a zpracováním osobních údajů",

b) mu může být v daném roce odepřen nárok na připsání EKO bodů/uplatnění úlevy na poplatku, bude-li byť i jeden 

identifikační údaj chybný, neuvedený, popřípadě neaktuální tj. nenahlášen do 30 dnů ode dne jeho změny,

c) kontaktní osoba popř. správce stanoviště jeho jménem vyplní odpadový dotazník, který je závazný pro všechny 

účastníky systému daného stanoviště,

d) kontaktní osoba popř. správce stanoviště může editovat jeho osobní údaje a při vyplňování této inventury může 

osobní údaje ukázat ostatním členům daného stanoviště (nechá tuto inventuru kolovat po jednotlivých domácnostech),

e) nebude-li plnit závazky a tvrzení uvedená v odpadovém dotazníku nebo v inventuře stanoviště popř. neprokáže-li 

jejich plnění, může mu být v daném roce odepřen nárok na připsání eko bodů/uplatnění úlevy na poplatku,

f) správce nádoby má právo přijmout případně odmítnout nové účastníky systému, kteří do svého odpadového účtu 

uvedou ID nádoby spravované správcem. Dále správce může bez uvedení důvodu stávajícícm uživatelům nádoby 

odepřít užívání dané nádoby.

Účastník systému daného stanoviště čestně prohlašuje, že:

a) níže uvedené identifikační údaje jsou zcela úplné a pravdivé, 

b) na obci nebo prostřednictvím kontaktní osoby či správce stanoviště nahlásí každou změnu identifikačních údajů nebo 

ji provede sám přes odpadový účet v sekci "Inventura stanoviště" nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně dojde,

c) se odpadu nebude zbavovat neekologickým způsobem, jako je např. spalování nebo odkládání na místa, k tomu 

neurčená (tzv. černé skládky), 

d) bude dbát na kvalitu tříděného odpadu, tj. do tříděného odpadu nebude dávat odpad, který do něj nepatří, a bude dbát 

na pořádek v okolí sběrných nádob.

Výše uvedené body účastník systému daného stanoviště stvrzuje podpisem.

Účastník systému daného stanoviště uvedením e-mailu do této inventury stanoviště bere na vědomí, že ISNO IT s.r.o. 

může využít jeho osobní údaje (e-mail) i k obchodním a marketingovým potřebám společnosti ISNO IT s.r.o., 

včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických 

prostředků 

ve smyslu Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 

V případě, že si účastník systému nepřeje, aby byl uvedený email využíván k obchodním a marketingovým potřebám 

společnosti ISNO IT, s. r. o., nechť e-mail do této inventury neuvádí. 
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Jméno příjmení Jméno příjmení

Datum narození Datum narození

Email Čas Email Čas

V …………….dne ……….. …………. V …………….dne ……….. ………….

Jméno příjmení Jméno příjmení

Datum narození Datum narození

Email Čas Email Čas

V …………….dne ……….. …………. V …………….dne ……….. ………….

Jméno příjmení Jméno příjmení

Datum narození Datum narození

Email Čas Email Čas

V …………….dne ……….. …………. V …………….dne ……….. ………….

Jméno příjmení Jméno příjmení

Datum narození Datum narození

Email Čas Email Čas

V …………….dne ……….. …………. V …………….dne ……….. ………….

Jméno příjmení Jméno příjmení

Datum narození Datum narození

Email Čas Email Čas

V …………….dne ……….. …………. V …………….dne ……….. ………….

Jméno příjmení Jméno příjmení

Datum narození Datum narození

Email Čas Email Čas

V …………….dne ……….. …………. V …………….dne ……….. ………….

Jméno příjmení Jméno příjmení

Datum narození Datum narození

Email Čas Email Čas

V …………….dne ……….. …………. V …………….dne ……….. ………….

Strana č. …… (celkový počet stran ……)

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

PodpisPodpis

Identifikační údaje účastníků systému daného stanoviště produkujících odpad na daném stanovišti

Podpis

Podpis
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Vysvětlivky

* ID stanoviště doplňuje dispečer dle databáze stanovišť.

Stanoviště - skupina účastníků systému (jedna a více osob), kteří odkládají odpady do společných nádob,

    a užívají jeden odpadový účet.

Adresa stanoviště - adresa, na které se nacházejí popelnice resp. vzniká odpad.

Email - slouží pro zaslání případně pro obnovení přístupového hesla do odpadového účtu.

Čas - u účastníků systému, kteří za rok na daném stanovišti (doma) spí více jak 182 nocí, uveďte 1.

    U účastníků systému, kteří za rok na daném stanovišti (doma) spí méně jak 182 nocí, uveďte 0,5.

    Např. u studenta, který bydlí na kolejích a domů jezdí na víkendy, uveďte 0,5. U chalupáře, který jezdí

    na chalupu jen na víkendy, uveďte 0,5.

    U osob, které mají na adrese stanoviště trvalý pobyt a bydlí jinde tj. na adresu stanoviště jezdí

     jen občas např. na Vánoce nebo nejezdí vůbec, uveďte 0.

Druh odpadu Druh odpadu

Velikost Velikost

ID nádoby ID nádoby

Druh odpadu Druh odpadu

Velikost Velikost

ID nádoby ID nádoby

Druh odpadu Druh odpadu

Velikost Velikost

ID nádoby ID nádoby

Druh odpadu Druh odpadu

Velikost Velikost

ID nádoby ID nádoby

Druh odpadu Druh odpadu

Velikost Velikost

ID nádoby ID nádoby

Vysvětlivky

Druh odpadu - směsný odpad, plast, papír, bio odpad

Velikost - 120 l pytel,110-120 l malá plastová/kovová, 240 l velká plastová, 1100 l kontejner

ID nádoby - identifikační číslo nádoby je číselný kód uvedený na čárovém/QR kódu či čipu, který je nalepený 

na sběrné nádobě.

Strana č. …… (celkový počet stran ……)

Jméno kontaktní osoby/správce stanoviště - jméno osoby starající se o odpady 

    (trvalý pobyt není podmínkou).

    Kontaktní osobu/správce stanoviště si mohou zvolit účastníci systému daného stanoviště sami. 

    Status kontaktní osoby nebo správce stanoviště volí dispečer dle potřebných funkcionalit.

Identifikace nádob, do kterých účastníci systému daného stanoviště odkládají svůj odpad
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Strana č. …… (celkový počet stran ……)

Souhlas s podmínkami MESOH programu a zpracováním osobních údajů

Jakožto účastník MESOH programu vyplněním Inventury stanoviště na www.mojeodpadky.cz uděluji souhlas 

se zařazením všech vyplněných osobních a jiných údajů v tomto formuláři, jakož i dalších údajů získaných při běžném 

styku (dále jen „osobní údaje“), do databáze společnosti ISNO IT s.r.o., IČO 02696371, DIČ CZ02696371, 

Uherčice 125, 691 62 (dále také jako „správce“) a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím zpracovatele, 

kterým je svozová firma svážející odpady na území obce. Souhlas, jakožto účastník MESOH programu, 

uděluji na dobu do jeho odvolání, nejdéle však po dobu své účasti v MESOH programu. 

Souhlas lze kdykoliv odvolat na adrese: ISNO IT s.r.o., Uherčice 125, 691 62 nebo prostřednictvím 

emailu: kolektiv@mojeodpadky.cz Osobní údaje budou zpracovávány za účelem členství v programu MESOH 

tj. vedení uživatelského odpadového účtu, šíření osvěty a propagace ekologického nakládání s odpady a stanovení 

EKO bodů, případně úlev na poplatcích za provoz systému nakládání s komunálním odpadem pro jednotlivé poplatníky.

Jakožto účastník MESOH programu beru na vědomí, že mám práva vyplývající z Nařízení Evropského Parlamemtu 

a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR) a ze Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

tj. zejména, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že mám právo přístupu k osobním údajům, 

právo na jejich opravu a další práva vyplývající z § 11 a § 21 tohoto zákona.  Každý subjekt údajů (účastník MESOH 

programu), který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které

je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může:

a)požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

b)požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, 

provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Účastník MESOH programu z pozice „Kontaktní osoby/Správce stanoviště“ vyplňující osobní a jiné údaje jiných 

účastníků MESOH programu je povinen zajistit, že všichni účastníci MESOH programu, jejichž údaje vyplnil, 

budou srozuměni se způsobem ochrany osobních údajů ISNO IT s.r.o. a že s vyplněním svých osobních 

a jiných údajů udělí souhlas. Účastník MESOH programu souhlasí s tím, že jeho osobní údaje uvidí i jiní 

členové daného stanoviště a že kontaktní osoba popř. správce stanoviště je může editovat.


