
 
 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE  
 

 
Denumirea/adresa societății participantului (constructor/fațadier) – denumit în continuare „Participant”: 
 
 ..................................................................................................................................................  
 
Denumirea proiectului/locația – denumit în continuare „Proiect”  
 
 ..................................................................................................................................................  
 
 

 
Subsemnatul, [Nume și Prenume]………………………………………………………………………………………………………………….  
în calitate de Participant: 
 
 

1. Sunt de acord ca Proiectul să fie înscris ca participant în cadrul competiției Saint-Gobain National 
Trophy, 2022 și, după caz, la ediția a 13-a Saint-Gobain International Gypsum Trophy 2023 (denumit 
în continuare „Trophy”);  
 

2. Autorizez utilizarea tuturor fotografiilor aferente Proiectului furnizate Grupului Saint-Gobain ca 
urmare a participării Proiectului în concursul Trophy, prin intermediul diverselor suporturi și canale 
media, inclusiv, dar fără să se limiteze la, materiale video, știri, broșuri, comunicare pe website-urile 
Saint-Gobain (inclusiv în Social Media), comunicate de presă, apariții în presă și reviste. Această 
autorizare cuprinde și drepturile de publicare, reproducere și adaptare a fotografiilor cu scopul 
comunicării interne și externe cu privire la concursul Trophy, inclusiv în scop publicitar, de marketing 
și de promovare ulterioară a produselor fabricate și/sau vândute de Grupul Saint-Gobain și de oricare 
dintre afiliații săi; 
 

3. Dau permisiunea explicită, fără a percepe o compensare financiară, pentru utilizarea datelor mele cu 
caracter personal, respectiv nume, prenume, imagine, voce și funcție, trimise ca parte a înscrierii în 
concurs, potrivit formularul pentru drepturile de imagine, anexat prezentului.  

 
4. Sunt de acord cu fotografierea Proiectului care este parte din acest eveniment și autorizez utilizarea, 

publicarea, reproducerea și adaptarea unor astfel de fotografii ale Proiectului prin intermediul 
diverselor platforme și diferitelor suporturi, în scopul comunicării interne și externe cu privire la 
concursului Trophy, inclusiv în scop publicitar, de marketing și de promovare a produselor fabricate 
și/sau vândute de Grupul Saint-Gobain și de oricare dintre afiliații săi. 

 
5. Mă angajez să obțin toate autorizațiile necesare: 

- pentru a participa la concursul Trophy, de la arhitect, proprietarul clădirii, designerul de 
interior și fotograf, făcând dovada acceptului acestora (prin document semnat sau mail 
de confirmare de la fiecare dintre persoanele implicate în proiect); 

- care să permită Grupului Saint-Gobain să utilizeze toate fotografiile Proiectului furnizate 
ca parte a înscrierii în concursul Trophy. Prin urmare, Grupul Saint-Gobain nu va fi 
implicat și răspunzător în cazul unei plângeri pentru drepturile de autor. 



 
 

 

 
 

6. Sunt de acord ca aceste autorizații să fie acordate tuturor entităților Grupului Saint-Gobain și oricăror 
dintre afiliații săi, fără a percepe compensații financiare, pentru toate țările și pe o durată de 10 ani. 

                                                                         
 
 
Nume și prenume participant:  
 
 
Semnătura Participantului:                            Ștampilă: 

Persoană reprezentativă pentru compania participantă Data: 


