
 
 
 

PROPRIETARUL CLĂDIRII – AUTORIZAREA PENTRU PRELUAREA, UTILIZAREA ȘI 

REPRODUCEREA FOTOGRAFIILOR, NUMELUI ȘI DESCRIERII PROIECTULUI 

Subsemnatul, 
 
Proprietarul clădirii .................................................................................................................................. 
E-mail: ....................................................................................................................................................... 
Număr de telefon: .................................................................................................................................... 
Numele companiei: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresa companiei: ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

În calitate de  
– bifați care se aplică – 

❒ Proprietar privat 

❒ Proprietar persoană juridică 

❒ Proprietar instituție publică sau agenție 
guvernamentală 

 
participant la proiect, deținător al drepturilor de proprietate și de imagine asupra proiectului 
(„Proiectul“) 
Nume proiect ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Adresă proiect ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Descrierea Proiectului ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
prin prezentul document, autorizez preluarea, utilizarea și reproducerea fotografiilor, numelui și 

descrierii proiectului către Beneficiar –  

 

Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. cu sediul social în România, București, Sector 1, 

Calea Floreasca, nr. 165, One United Tower, 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. 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  

 
Părțile convin asupra următoarelor drepturi în ceea ce privește Lucrarea: 

 
- că această autorizare va fi cu titlu gratuit, pentru toate țările și pe toată durata protecției legale 

privind drepturile de autor pentru fotografii sau materiale video și agreează ca Proiectul să 

participe în cadrul competiției Saint-Gobain National Trophy, 2022 și, după caz, în ediția Saint-

Gobain International Gypsum Trophy, 2023 (denumit în continuare „Concurs”) fără o 

compensație financiară; 

- agreează fotografierea/filmarea Proiectului și autorizează utilizarea, publicarea, reproducerea 

și adaptarea respectivelor fotografii și/sau materiale video ale Proiectului prin intermediul 



diferitelor mijloace și pe diferite suporturi (denumite în continuare „Lucrarea”) în vederea 

comunicării interne și/sau externe limitate aferente Proiectului și Concursului, inclusiv 

publicitatea, marketing-ul și promovarea ulterioară a produselor fabricate și/sau 

comercializate de Grupul Saint-Gobain și de oricare dintre societățile sale afiliate, pentru o 

perioadă de 10 ani; 

 

Posibilele comentarii și/sau legende/subtitrări care însoțesc materialele de înscriere Lucrarea nu vor 

aduce atingere reputației și/sau vieții private a Proprietarului. 

 
 
 
Nume și prenume  

Semnătura proprietarului imobilului:  

  

 

Autorizat corespunzător 

Semnat la ........................................... (localitate), Data: ............................................ (zz/ll/aaaa) 


