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ZGODA WŁAŚCICIELA OBIEKTU NA ZGŁOSZENIE DO KONKURSU TROPHY_2022. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Właściciel Obiektu (zwany dalej Właścicielem); Imię, Nazwisko; Lokalizacja (ulica, numer ulicy, kod, miejscowość) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa Obiektu (zwana dalej Obiektem) / Lokalizacja (ulica, numer ulicy, kod, miejscowość) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Firma wykonawcza nazwa (zwana dalej Wykonawcą)/ Lokalizacja (ulica, numer ulicy, kod, miejscowość) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Architekt/ Pracownia architektoniczna/ Lokalizacja (ulica, numer ulicy, kod, miejscowość) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa właściciela (drukowane litery) 

Osobowość prawna – zaznacz właściwą 
 Właściciel osoba prywatna 
 Właściciel osoba prawna / wspólnota 
  Właściciel jednostka publiczna 

1. Wyraża zgodę na zgłoszenie Obiektu do lokalnego Konkursu Trophy w 2022 r. oraz, w zależności od okoliczności, do
13tej edycji Międzynarodowego konkursu Saint-Gobain TROPHY GYPSUM_2023 (zwanym dalej "Trophy");

2. Wyraża zgodę na wykorzystanie wszelkich materiałów pisemnych i/lub wizualnych oraz zdjęć Obiektu objętych
prawami autorskimi wymienionymi poniżej (zwanymi dalej "Materiałami") do celów wewnętrznej i zewnętrznej
komunikacji dotyczących Obiektu i/lub Trophy włącznie z późniejszymi publikacjami marketingowymi i
promocyjnymi produktów wytwarzanych i/lub sprzedawanych przez Grupę Saint-Gobain i jej podmioty
stowarzyszone (zwane dalej "Saint-Gobain");

3. Wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie praw na okres 10 lat

Możliwe komentarze i/lub podpisy towarzyszące Materiałom nie mogą podważać reputacji i/lub dotykać życia prywatnego. 

Podpis Właściciela Obiektu: Pieczątka: 
Data: 
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Klauzula informacyjna dla Właściciela Obiektu 
zgłaszanego do udziału w konkursie TROPHY_2022 

 
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; 

 
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. 
 
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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