
ZGODA NA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE I UTWORZENIE KONTA UCZESTNIKA 
( ZGODNIE Z PKT 3.10. LIT. B REGULAMINU PROGRAMU LIGA EKSPERTÓW RIGIPS) 

 
(dotyczy Uczestników jeszcze niezarejestrowany w Programie) 

 
Niniejszym, w imieniu własnym jako /reprezentowanego przeze mnie podmiotu* prowadzącego 
działalność gospodarczą pod nazwą firmy ___________________________ z siedzibą w 
_________________, NIP: _____________________, wyrażam:  

− wolę uczestnictwa mojej firmy w Programie „LIGA EKSPERTÓW RIGIPS”, 

− zgodę na zarejestrowanie mojej firmy w tym Programie przez Pana/Panią* 
___________________ (imię i nazwisko), numer telefonu komórkowego (który będzie loginem 
w Programie)_________________ i podanie danych mojej firmy, przewidzianych 
Regulaminem Programu „LIGA EKSPERTÓW RIGIPS” w celu dokonania rejestracji. 

Ponadto oświadczam, iż:  

− zapoznałem się z treścią Regulaminu Programu „LIGA EKSPERTÓW RIGIPS”, dostępną na 
stronie internetowej www.ligaekspertowrigips.pl, 

− wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojej firmy w 
związku z udziałem w tym Programie i akceptuję zasady przetwarzania danych zawarte w 
Regulaminie Programu, 

− nie istnieją po mojej stronie, jako Uczestnika, okoliczności wykluczające moją firmę z udziału 
w tym Programie, opisane w pkt 3.2. – 3.3. Regulaminu Programu. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
miejscowość, dzień, czytelny podpis właściciela firmy lub osoby reprezentującej podmiot 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

Administratorem danych osobowych Uczestników Programu, Użytkowników oraz osób dokonujących 
rejestracji w Programie jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Okrężna 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem 
KRS: 0000086064, kapitał zakładowy 314 627 500 PLN, opłacony w całości, NIP: 522-01-01-585, 
REGON: 011114850. Pełna treść klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych 
znajduje się w Regulaminie Programu „LIGA EKSPERTÓW RIGIPS”. 
 
 
Dodatkowo wyrażam wobec Saint-Gobain Construction Products Polska Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Okrężna 16, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000086064, kapitał zakładowy 314 627 500 PLN, NIP: 522-
01-01-585, REGON: 011114850, zgodę** na otrzymywanie informacji handlowych: 

❑ za pomocą wiadomości wysyłanych na mój adres e-mail 

❑ za pomocą wiadomości wysyłanych na mój numer telefonu 

❑ w trakcie rozmów telefonicznych ze mną 



❑przekazywane drogą telefoniczną za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 
automatycznych systemów wywołujących 

❑ przesyłane drogą mailową za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych 
systemów wywołujących 

** Każdą zgodę można odwołać w każdej chwili. 

 

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

miejscowość, dzień, czytelny podpis właściciela firmy lub osoby reprezentującej podmiot 


