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Inventura stanoviště 

ID stanoviště*:    Adresa stanoviště: 

Jméno kontaktní osoby stanoviště: 

E-mail:        Tel.: 

 

Vážení účastníci systému MESOH, 

pro zlepšení a usnadnění komunikace s Vámi bychom rádi používali i Vaše telefonní číslo, případně Vaši e-

mailovou adresu. S těmito osobními údaji neobchodujeme, neposkytujeme je žádným neprověřeným 

osobám, a pokud k jejich zpracování musíme použít třetí osobu, vždy se tak děje na základě příslušné 

smlouvy odpovídající požadavkům nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen 

„GDPR“).  

Zpracování je za účelem automatizovaného odesílání přístupových údajů do účtu, zasílání newsletteru a 

osvětových materiálů a také zasílání elektronického (e-mailového) upozornění na svoz odpadu. 

Abychom Vám byli schopni zajistit co nejlepší servis, dovolujeme si Vás požádat, abyste zatržením 

příslušných políček a svým podpisem pod svými údaji v této inventuře prohlásil/a, že souhlasíte s 

poskytnutím svých osobních údajů (e-mail) a s jejich zpracováním, jakož i s jejich předáváním dalším 

zpracovatelům na základě smluvního vztahu s námi, jako správcem, za účelem poskytování našich 

technických i marketingových služeb, jako jsou informace o našich produktech a servisu, o našich 

aktivitách, které by Vás mohly zajímat, a které souvisí s našimi produkty, a to včetně nabízení, a 

poskytování slev a obchodních výhod, distribuce nabídek, odborného či technického poradenství a podobně, 

případně i elektronickou formou v souvislosti s provozováním odpadového hospodářství měst a obcí, se 

kterými v této oblasti spolupracujeme. 

Souhlas je dobrovolný a platí na dobu neurčitou, přičemž je kdykoli odvolatelný.  

Údaje budou uloženy ve formě této žádosti a v digitální podobě. V ostatním se zpracování osobních údajů 

správcem a všemi zpracovateli řídí obecně závaznými právními předpisy. 

Souhlas lze kdykoli odvolat prostřednictvím příslušného elektronického tlačítka na našich webových 

stránkách. Svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů můžete také kdykoli odvolat elektronicky na 

e-mailovou adresu: kolektiv@mojeodpadky.cz, případně na poštovní adrese: ISNO IT s.r.o., Uherčice 125, 

691 62 Uherčice.  

Zde také obdržíte veškeré informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů. 

Účastník MESOH programu z pozice kontaktní osoby 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 je může editovat. 
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Dále svým podpisem pod svými údaji v této Inventuře daný účastník systému bere na vědomí, že: 

a) 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,  

b) kontaktní osoba jeho jménem vyplní odpadový dotazník, který je závazný pro všechny účastníky 

systému daného stanoviště, 

c) kontaktní osoba může editovat jeho osobní údaje a při vyplňování této inventury může osobní údaje 

ukázat ostatním členům daného stanoviště, 

d) 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, 

 

Účastník systému daného stanoviště čestně prohlašuje, že: 

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

b) na úřadě nebo prostřednictvím kontaktní osoby 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. 

 

Identifikace nádob, do kterých účastníci systému daného stanoviště odkládají svůj odpad: 

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 apod. 

Velikost – 120 l pytel, 110-120 l malá plastová/kovová, 240 l velká plastová, 1 100 l kontejner 

ID nádoby – identifikační číslo nádoby je číselný kód uvedený na čárovém/QR kódu či čipu, který je na dané nádobě nalepený. 
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Identifikační údaje účastníků daného stanoviště produkujících odpad na daném stanovišti: 

 

Jméno a příjmení 

Datum narození 

E-mail    Čas 

Telefon 

Souhlasím: 

 s použitím své e-mailové adresy ke 

komunikaci se společností ISNO IT s.r.o., 

případně svojí obcí či městem; 

 s použitím svého telefonního čísla ke 

komunikaci se společností ISNO IT s.r.o., 

případně svojí obcí či městem; 

 se zasíláním newsletteru (elektronického 

zpravodaje společnosti ISNO IT s.r.o.); 

 se zasíláním elektronického (e-mail, SMS) 

upozornění na svoz odpadu; 

 

V ………………… dne …………  …………… 

     Podpis 

 

Jméno a příjmení 

Datum narození 

E-mail    Čas 

Telefon 

Souhlasím: 

 s použitím své e-mailové adresy ke 

komunikaci se společností ISNO IT s.r.o., 

případně svojí obcí či městem; 

 s použitím svého telefonního čísla ke 

komunikaci se společností ISNO IT s.r.o., 

případně svojí obcí či městem; 

 se zasíláním newsletteru (elektronického 

zpravodaje společnosti ISNO IT s.r.o.); 

 se zasíláním elektronického (e-mail, SMS) 

upozornění na svoz odpadu; 

 

V ………………… dne …………  …………… 

     Podpis 

 

Jméno a příjmení 

Datum narození 

E-mail    Čas 

Telefon 

Souhlasím: 

 s použitím své e-mailové adresy ke 

komunikaci se společností ISNO IT s.r.o., 

případně svojí obcí či městem; 

 s použitím svého telefonního čísla ke 

komunikaci se společností ISNO IT s.r.o., 

případně svojí obcí či městem; 

 se zasíláním newsletteru (elektronického 

zpravodaje společnosti ISNO IT s.r.o.); 

 se zasíláním elektronického (e-mail, SMS) 

upozornění na svoz odpadu; 

 

V ………………… dne …………  …………… 

     Podpis 

 

Jméno a příjmení 

Datum narození 

E-mail    Čas 

Telefon 

Souhlasím: 

 s použitím své e-mailové adresy ke 

komunikaci se společností ISNO IT s.r.o., 

případně svojí obcí či městem; 

 s použitím svého telefonního čísla ke 

komunikaci se společností ISNO IT s.r.o., 

případně svojí obcí či městem; 

 se zasíláním newsletteru (elektronického 

zpravodaje společnosti ISNO IT s.r.o.); 

 se zasíláním elektronického (e-mail, SMS) 

upozornění na svoz odpadu; 

 

V ………………… dne …………  …………… 

     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. 

Jméno kontaktní osoby – jméno osoby starající se o odpady (trvalý pobyt není podmínkou). 

           Kontaktní osobu si mohou zvolit účastníci systému daného stanoviště sami. 

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

E-mail – 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.   
          


