OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU „ZMIEŃ WIZJĘ W PROJEKT”

W związku z moim udziałem w konkursie „ZMIEŃ WIZJĘ W PROJEKT” organizowanym przez
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Cigacicach podaję poniżej dane osobowe dla
potrzeb organizacji i przeprowadzenia konkursu:
Imię…………………………………..……..……………..
Nazwisko……………..……………………………………
Nr telefonu…………….…………………………………..
Adres e-mail……………………………………………….
Nazwa pracowni…………….…………………………….
Adres pracowni………….…………………………………

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe : imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail przekazane
przeze mnie w związku z moim udziałem w konkursie organizowanym przez ROCKWOOL Polska
spółka z o.o. z siedzibą w Cigacicach, ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, KRS 89825 ( dalej ROCKWOOL)
były przetwarzane przez ROCKWOOL w celach marketingowych , w tym poprzez profilowanie w celu
określenia preferencji lub wymagań i potrzeb w zakresie produktów lub usług oferowanych przez
ROCKWOOL oraz w celu przedstawienia oferty.
 TAK

 NIE

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ROCKWOOL informacji handlowej drogą elektroniczną, przy
wykorzystaniu podanego adresu email lub wiadomości MMS/SMS na podany numer telefonu, w
oparciu o art. 10 Ustawy z 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na używanie
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów
marketingu bezpośredniego przez ROCKWOOL przy wykorzystaniu podanego numeru telefonu lub
adresu email, w oparciu o art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r., Prawo telekomunikacyjne.
 TAK

 NIE

3. Potwierdzam zapoznanie się z Informacją Dotyczącą Przetwarzania Danych Osobowych
przedstawioną mi zgodnie z - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO .
4. Wyrażam zgodę na publikację pracy konkursowej dla celów komunikacyjnych związanych z
konkursem (publikacja na stronie internetowej konkursu oraz na stronach partnerów konkursu,
publikacja pracy, wraz z nazwą autora i nazwą obiektu w Galerii konkursowej i aplikacji do
głosowania, publikacja w materiałach drukowanych takich jak ulotki, katalogi, foldery oraz
wydawnictwa prasowe skierowane do architektów – np. relacje z wyników konkursu; a także działań
informacyjno – marketingowych przez firmę ROCKWOOL Polska Sp. z o. o. takich jak informacje
prasowe, publikacja w folderach, ulotkach i katalogach firmowych, publikacja na stronach
internetowych itp.; powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo.
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5. Jako osoba zgłaszająca projekt do konkursu oświadczam, że:
- jestem autorem/współautorem* projektu
- pracownia projektowa, której jestem pracownikiem i w której projekt został stworzony zgadza się
na zgłoszenie projektu do konkursu (w przypadku architekta bądź grupy architektów).
- projekt nie narusza żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także przepisów prawa.
- przysługują mi/nam wyłączne prawa autorskie do zgłoszonych na konkurs prac,
uzyskałem/uzyskaliśmy zgodę podmiotu, której prawa autorskie przysługują (pracownia
projektowa, inwestor na którego zlecenie projekt jest przygotowany).
*odpowiednie zakreśl

………...………….…………….…………………
Data i czytelny podpis
składającego oświadczenie

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przepisami o ochronie danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Cigacicach, ul.
Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000089825, kapitał zakładowy 93.360.220 zł, NIP
927-000-52-36, ( dalej ROCKWOOL)
Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
ldpo@rockwool.com.
Cele i podstawy przetwarzania danych
Administrator będzie przetwarzać Dane:
 w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu - ( art. 6 ust. 1 lit.b RODO)
 w celu przesyłania Ci naszych informacji handlowych i marketingowych. Oznacza to, że oprócz realizacji
umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych promocjach, dodatkowych wydarzeniach , które
organizujemy . Stanowi to realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu ( art. 6 ust. 1 lit f RODO)
Przesyłane Ci informacje marketingowe możemy dobierać pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilować.

w celach archiwalnych ( dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów, oraz w celu dochodzenia roszczeń , co stanowi realizację naszego prawnie
uzasadnionego interesu ( art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 w celach analitycznych np. lepszego doboru zakresu usług do potrzeb naszych klientów, a także w celu
badania satysfakcji klientów z produktów /usług i określania jakości świadczonych usług, co stanowi
realizacje naszego prawnie uzasadnionego interesu ( art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 w celu promocji ROCKWOOL przedstawienia oferty marketingowej i przesłanie informacji handlowej
także po zakończeniu konkursu, jeśli wyraziłeś na to zgodę podstawę do przetwarzania danych stanowi
dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
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Odbiorcy Danych
Zgromadzone dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom należącym do Grupy ROCKWOOL
działającym w różnych krajach w celach, dla których zostały zebrane, pod warunkiem, że wspomniane
przekazywanie danych osobowych użytkownika nie jest ograniczone przepisami prawa.
Do danych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy ( podmioty przetwarzające) np. firma księgowa,
prawnicza , informatyczna obsługująca oprogramowanie.
Okres przechowywania Danych
Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz do momentu
przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z
przepisów prawa. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów profilowania
i analitycznych jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach. Wtedy ich
wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do uczestnictwa w konkursie.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania
zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
Prawa osób, których dane dotyczą
Masz prawo do żądania dostępu do Danych oraz do ich sprostowania ( poprawiania), usunięcia Danych z
nośników Administratora, lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
W każdej chwili możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że dane
przetwarzane są niezgodnie z prawem.
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