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FORMULAR PENTRU DREPTURILE DE IMAGINE 
 

ACORD CU PRIVIRE LA REPRODUCEREA ȘI REPREZENTAREA 
 PERSOANELOR FOTOGRAFIATE SAU FILMATE 

 (o scrisoare per persoană) 

Subsemnatul(a), [Nume și Prenume]................................................................................................................................. 
născut(ă) în [Data nașterii]................................................................................................................................................. 
în [Locul nașterii]................................................................................................................................................................ 
cu domiciliul în [Adresa de domiciliu]................................................................................................................................. 
îmi dau acordul și autorizez 
Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. – cu sediul social în România, București, Sector 1, One United 
Tower, Calea Floreasca, nr. 165, etajul 10, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/16947/1994, Cod Unic de 
Înregistrare nr. 6194577 
și 
Saint-Gobain Glass România S.R.L. Călărași – cu sediul social în România, Călărași, str. Varianta Nord nr. 61, județul 
Călărași, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J51/353/2006 și Cod Unic de Înregistrare nr. 11882475,  
și 
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, societate înregistrată la Registrul Comerțului Nanterre, sub nr. 542 039 532, având 
sediul social în Franța, Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris, 92 400, Courbevoie  – (”COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN”),  
Precum și pe orice societate afiliată acestora, 
 
Să fotografieze, să reproducă și să distribuie datele mele cu caracter personal, respectiv nume, prenume, imagine, voce 
și funcție prelucrate 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”), inclusiv aferente evenimentelor asociate 
acestora. 
 
În consecință și în conformitate cu prevederile legale privind drepturile de utilizare a imaginii (inclusiv voce) și numelui, 
autorizez prin prezenta Grupul SAINT-GOBAIN, atât în România, cât și la nivel internațional (Saint-Gobain România, 
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN și toate societățile afiliate acestora), să exercite drepturile de utilizare a fotografiilor, 
ședințelor foto, materialelor video și/sau interviurilor realizate în contextul acestui eveniment (denumite în continuare 
„Imaginile”), integral sau parțial care au fost realizate pe parcursul evenimentului. 

Acord prin prezenta permisiunea explicită, fără a percepe o compensare financiară, cu titlu gratuit ca imaginea mea 
și/sau vocea mea să fie reproduse și reprezentate, în întreaga lume, pe durata legală a protejării acestora prin  
drepturile de autor așa cum există sau vor exista în viitor și definite de legile locale și internaționale, indiferent de 
numărul de reproduceri sau reprezentări pentru publicitate, promovare și comunicare comercială, și/sau comunicare 
internă sau externă a Grupului SAINT-GOBAIN și a afiliaților săi. 

Dreptul de reproducere înseamnă dreptul de a realiza una sau mai multe copii conținând imaginea mea și/sau vocea 
mea pe orice suport cunoscut sau care este încă necunoscut, integral sau parțial, în special pe hârtie, suport magnetic, 
suport optic, suport electronic și suport digital și/sau orice suport similar care există în prezent sau care poate exista în 
viitor, precum şi stocarea permanentă ori temporară a acesteia cu mijloace electronice. 

Dreptul de publicare înseamnă dreptul de a publica și distribui sau de a asigura publicarea și distribuirea imaginii și vocii 
mele în orice mod și prin orice proces, în special în contextul transmisiunii sau difuzării prin mijloace terestre, prin 
satelit, prin orice mijloace de telecomunicații, prin orice rețele deschise și/sau private de calculatoare sau digitale și în 
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special prin Internet sau rețele de socializare sau prin prezentări sau proiecții publice, expoziții, filme sau înregistrări 
pe suport magnetic sau digital, presă, cataloage, afișe, comunicate de presă sau broșuri. 

Societățile convin în mod expres să nu utilizeze imaginile în niciun mod în care este pasibil să-mi invadeze intimitatea 
sau să îmi afecteze reputația sau să nu utilizeze imaginile în niciun mediu care are caracter pornografic, rasist sau 
xenofob și să nu utilizeze în nicio manieră vătămătoare. 

Societățile vor depune toate eforturile, în măsura în care este posibil, să păstreze dovada fiecărei publicări și/sau 
distribuiri a fotografiilor/materiale video și să-mi pună la dispoziție, la cererea mea, dovada fiecărei utilizări a 
fotografiilor. Acestea vor încuraja societățile afiliate să facă același lucru și vor lua toate măsurile necesare pentru a 
asigura această disponibilitate. 

În consecință, confirm prin prezenta că drepturile mele sunt pe deplin îndeplinite și că nu voi putea ridica nicio pretenție 
de plată pentru exercitarea drepturilor care fac obiectul prezentului acord/autorizare. De asemenea, garantez prin 
prezenta faptul că nu am obligații rezultate dintr-un contract de exclusivitate în legătură cu utilizarea imaginii sau a 
numelui meu. 

Cunoscând faptul că numele, imaginea și vocea mea sunt date cu caracter personal, consimțământul în ceea ce privește 
prelucrarea acestora, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi 
revocat în orice moment, cu efect ulterior, prin transmiterea unei notificări gratuite către Saint-Gobain România sau 
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN la adresa: 

 De e-mail: info.constructionproducts@saint-gobain.com; PrivacyContact.CSG.FR@saint-gobain.com 
 

Mi s-a adus la cunoștință de către Saint-Gobain România faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea 
utilizarii datelor înainte de retragerea consimțământului, notificarea de revocare neavând impact retroactiv. Dar, odată 
ce mi-am revocat consimțământul, datele mele personale menționate mai jos nu vor mai putea fi utilizate în scopurile 
de mai sus.  
 

Nume și prenume persoana vizată 
 

 

Imagine 
 

☐  DA                                           ☐  NU 

Voce 
 

☐  DA                                           ☐  NU 

 

☐ Am înțeles această autorizație și declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale 
în scopurile descrise în aceasta.  
 
Mi s-a adus la cunoștință faptul că în cazul în care am întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de 
protecția datelor de către Saint-Gobain România în general, politica Saint-Gobain România referitoare la protecția 
datelor cu caracter personal este disponibilă pe pagina https://www.saint-gobain.ro/sites/saint-
gobain.ro/files/downloads/privacy_policy_0.pdf 
 
Sub rezerva legii aplicabile și a anumitor excepții, restricții sau circumstanțe, pot avea: 
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 Dreptul de acces la datele mele cu caracter personal; 
 Dreptul de a corecta, modifica și actualiza datele mele cu caracter personal; 
 Dreptul de a mi se șterge datele mele cu caracter personal sau de a restricționa prelucrarea acestora; 
 Dreptul de a-mi retrage consimțământul; 
 Dreptul de a mă opune utilizării de către Saint-Gobain a datelor mele cu caracter personal în scopul luării de 

decizii automate cu privire la persoana mea; 
 Dreptul de a solicita să mi se transfere datele cu caracter personal într-un fișier structurat către mine sau un 

alt prestator de servicii, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic (portabilitatea datelor). 
 

În cazul oricărui litigiu care poate să apară din interpretarea sau implementarea prezentului document, competența 
este atribuită în mod explicit instanțelor din București care acționează în conformitate cu legislația română. 

În conformitate cu această autorizație, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucate de către Grupul 
SAINT-GOBAIN în cadrul gestionării autorizațiilor de reprezentare a imaginii dumneavoastră și a fotografiilor în scopuri 
de comunicare internă și externă. În limitele responsabilităților, angajații Grupului SAINT-GOBAIN responsabili de 
comunicare, precum și agențiile partenere care activează în domeniul audiovizual, de comunicare și marketing care 
lucrează în numele Grupului SAINT-GOBAIN, vor avea acces la datele dumneavoastră. 
 
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe durata acestei autorizații, începând cu data la care este 
realizată fotografia sau filmarea. 

Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, va rugăm să trimiteți cererea dumneavoastră la oricare dintre 
adresele: 

- Email: info.constructionproducts@saint-gobain.com; PrivacyContact.CSG.FR@saint-gobain.com 
- Scrisoare: Responsabil cu securitatea datelor – Saint-Gobain România - Calea Floreasca nr.165, One United 

Tower, et.10, Sector 1, Cod 014459, București, România; alternativ - Tour Saint-Gobain - 12 Place de l'Iris, 92400, 
Courbevoie   – Franța  

 
În cazul în care, după ce ne-ați contactat, considerați că drepturile dumneavoastră nu sunt respectate sau că prelucrarea 
datelor nu este conformă cu normele de protecție a datelor, aveți dreptul de a depune o sesizare la Autoritatea 
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
 

Nume și Prenume:................................ 

Semnătură ……………………..... 
 
Localitate:..…………………………......, la data .......................... în dublu exemplar. 
 

Vă rugam să scrieți citeț, lângă semnătură și textul: „Citit și aprobat”. 
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