
Regulamin akcji “Bezpłatna utylizacja drukarek, tuszów i tonerów z DrTuszem"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akcja ,,Bezpłatna utylizacja drukarek, tuszów i tonerów z DrTuszem"organizowana 

jest przez DrTusz Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Wyszyńskiego 2/75 , 15-888 Białystok, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 336375, NIP 542-

314-16-09 (dalej jako „Organizator”).

2. Akcja ma na celu ochronę środowiska i edukację w kwestii właściwej utylizacji elektroodpadów, które 

często zagrażają przyrodzie, gdyż trafiają do zwykłych śmietników.

§ 2 ZASADY AKCJI

1. Akcja trwa od 20.03.2023 do 25.03.2023.

2. Do akcji może przystąpić każdy (dalej jako ,,Uczestnik’’), kto dokona zakupy w sklepie stacjonarnym 

DrTusz. 

3. Aby przystąpić o akcji należy dokonać zakupu w sklepie stacjonarnym DrTusz w Białymstoku i przynieść

zużyte pojemniki, lub dukarkę które należy przekazać do utylizacji.

4. Przystępując do akcji zgadzasz się na nieodpłatne przekazanie wkładów lub drukarek do utylizacji.

5. Każdy uczestnik  może przynieść maksymalnie osiem sztuk pustych pojemników po tuszu lub tonerze 

oraz maksymalnie dwie drukarki o wadze całkowitej 20kg.

6. Ilość osób, która przystąpiła do akcji, czyli ilość przyjętych drukarek będzie publikowana w formie 

podsumowania na https://blog.doktortusz.pl/

7. Każdy uczestnik za oddanie wkładów do utylizacji lub drukarki i zakup nowych wkładów lub drukarki 

otrzyma kwiatek doniczkowy.

8.  Pojemniki powinne być odpowiednio zabezpieczone ( tak aby nie wyciekał z nich tusz lub nie 

wysypywał się toner). Drukarka powinna być zabezpieczona tak aby wszelkiego rodzaju tonery lub tusze 



nie wydostawały się ze sprzętu. Organizator zastrzega sobie odmówienie przyjęcia wkładów i sprzętów, 

jeśli nie spełniają one  warunków regulaminu. 

9. Po zakończeniu zbiórki zbiorników i drukarek organizator zutylizuje je w odpowiedni sposób.

10. Na prośbę uczestnika sklep DrTusz może wystawić Kartę Przekazania Odpadów

§ 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W DrTusz dane osobowe oraz przejrzystość komunikacji stanowią priorytet.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz z wdrożoną w 

naszym sklepie Polityką prywatności znajdującą się pod adresem: https://www.drtusz.pl/privacy.php

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://blog.doktortusz.pl/ przez cały 

czas trwania Akcji oraz 14 dni od jej zakończenia, z zastrzeżeniem sytuacji, w których wystąpi awaria lub 

przerwa w działaniu tej strony internetowej. Regulamin jest także dostępny w siedzibie Organizatora.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji.

3. Organizator jest uprawniony w każdym czasie do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://blog.doktortusz.pl/

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. 

poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej lub Partnera) albo 

działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub złych warunków 

pogodowych) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego 

Regulaminem.

5. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem i Uczestnikami będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

7. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres pr@drtusz.pl


