FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU SAINT-GOBAIN TROPHY 2022
EDYCJA POLSKA
Niniejszym ogłaszamy lokalną edycję

XIII międzynarodowego konkursu SAINT-GOBAIN GYPSUM

TROPHY (dalej: „Konkurs”).

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych polskich firm wykonawczych korzystających z systemów i produktów marki
RIGIPS oraz wykorzystujących w swojej pracy produkty marek Isover i Weber.
Laureaci edycji polskiej będą reprezentowali Polskę w międzynarodowej edycji Konkursu.
Przedstawiciele Firm wykonawczych wezmą udział w uroczystej Gali, która będzie miała miejsce 28 kwietnia 2023
roku w Atenach, a podczas pobytu w Atenach w terminie 27-29 kwietnia, będą mogli skorzystać z innych atrakcji
przygotowanych przez Centralę Saint-Gobain.
Do Konkursu mogą być zgłaszane obiekty zakończone i oddane do użytku w okresie od stycznia 2020 r. do 30 czerwca
2022 r., które wcześniej nie brały udziału w Konkursie TROPHY.
Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie.
Formularz zgłoszenia do Konkursu:
Nazwa Firmy:
Kategoria konkursowa:

…………………………………………………………………………………………………….

płyty g-k; budynki mieszkalne; rozwiązania sektorowe;
innowacje, sufity, tynki)
(zakreśl wybraną kategorię)

Imię i Nazwisko:

…………………………………………………………………………………………………….

Adres Firmy:

…………………………………………………………………………………………………….

Telefon:

…………………………………………………………………………………………………….

E-mail:

…………………………………………………………………………………………………….

Krótki opis budowy:

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

Zastosowane rozwiązania:

…………………………………………………………………………………………………….

Rozwiązania, które wyróżnią projekt np. nietypowe
pomieszczenie,
krótki
czas
realizacji
przy
skompilowanych rozwiązaniach; skomplikowana
logistyka;
dźwiękochłonność;
zabezpieczenia,
nietypowe rozwiązaniami p.poż.

…………………………………………………………………………………………………….

Zastosowane systemy RIGIPS:

…………………………………………………………………………………………………….

Zastosowane produkty/systemy ISOVER/WEBER

………………………………………………………………………………………………………
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Warunki udziału:
 zastosowanie w zgłaszanym obiekcie systemów RIGIPS (w zakresie suchej zabudowy),
 zastosowanie marek lub systemów marek ISOVER lub WEBER (dodatkowo punktowane przez jury konkursu)
 przesłanie przez Firmę krótkiego opisu procesu budowy, ze szczególnym uwzględnieniem nietypowych, trudnych
rozwiązań oraz specyfikacją zastosowanych systemów,
 dostarczenie dokumentacji fotograficznej obiektu (w trakcie zabudowy oraz po ukończeniu realizacji),
 uzyskanie zgody od Właściciela/Zarządcy Obiektu na publikację jego zdjęć oraz wykorzystanie ich w materiałach
reklamowych Saint-Gobain,
 przesłanie kompletnego zgłoszenia (formularz rejestracyjny, zgoda właściciela, zdjęcia) do 30 czerwca 2022 roku na adres:
trophy.polska@saint-gobain.com

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Saint-Gobain GYPSUM TROPHY 2022.
Chcę otrzymywać informacje o produktach sprzedawanych przez Saint Gobain Construction Products Polska sp. z.o.o.,
promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych:

 TAK  NIE – za pomocą wiadomości wysyłanych na mój adres e-mail
TAK  NIE – za pomocą wiadomości wysyłanych na mój numer telefonu
 TAK  NIE – w trakcie rozmów telefonicznych ze mną.
Zgodę mogę odwołać w każdej chwili.
Chcę otrzymywać informacje o produktach sprzedawanych przez Saint Gobain Construction Products Polska sp. z.o.o.,
promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych, za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych i automatycznych systemów wywołujących:

 TAK  NIE – przekazywanych drogą telefoniczną
 TAK  NIE – przesyłanych drogą mailową
Zgodę mogę odwołać w każdej chwili.

 TAK  NIE Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych organizatorom badań poziomu satysfakcji i opinii
klientów Administratora, postrzegania kategorii systemów i produktów suchej zabudowy, zachowań rynkowych, znajomości i
postrzegania marek produktowych oraz podobnych zagadnień, w celu wykonania tych badań na próbie klientów
Administratora, którym jest Saint – Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.”

………………………………………………..
Data i podpis Uczestnika
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Klauzula informacyjna dla Inwestora, Architekta, Projektanta, Wykonawcy
zgłaszającego udział w konkursie TROPHY
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44 – 100) przy ul. Okrężnej 16.,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000086064, legitymującą się numerem NIP: 5220101585, REGON: 011114850,
o kapitale zakładowym w wysokości 314 627 500,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydziale Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
Jak Pan/Pani może się z nami skontaktować?
Listownie:
ul. Okrężna 16, (44-100) Gliwice,
E-mailem:
odo.sgcppl@saint-gobain.com,
Telefonicznie: +48 32 3396300
Jakie Pan/Pani ma prawa?
1. Dostępu do swoich danych,
2. Ich poprawiania,
3. Żądania ich usunięcia,
4. Ograniczenia przetwarzania,
5. Cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Co zrobić, gdy Pan/Pani uważa, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Może Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:
1. marketingowym, polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych, a także badaniu poziomu satysfakcji – przez czas prowadzenia przez nas
tych działań albo do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
2. zgłoszenie Obiektów referencyjnych do udziału w krajowej edycji konkursu Trophy 2022 / 2023 oraz, w stosownym przypadku w konkursie Saint-Gobain
International Gypsum Trophy 2023;
3. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu
informacji o produktach oraz usługach, promocjach, cennikach i innych informacjach oraz wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na
Państwa adres e-mail.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pana/Pani dane?
1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu, w tym mającego na
celu promocję naszych produktów lub usług, a także badaniu poziomu satysfakcji.
2. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w zakresie objętym wyrażoną zgodą.
3. Jeżeli Pani/Pan wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy z dnia
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Czy będziemy stosowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji?
Nie będziemy stosować w stosunku do Pana/Pani mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Komu przekażemy Pana/Pani dane?
1. Spółkom należącym do grupy kapitałowej Saint-Gobain,
2. podmiotom obsługującym badanie poziomu Państwa satysfakcji,
3. dostawcom niezbędnych narzędzi IT,
Czy dane będą transferowane poza EOG?
Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Pana/Pani
dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez Administratora
w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję
Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.
Czy po przekazaniu nam danych może Pan/Pani sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Może Pan/Pani to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Pana/Pani dane:
1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musi Pan/Pani uzasadniać;
2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Pana/Pani szczególną sytuacją.
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