Wniosek o przyjęcie do Systemu i przyznanie
Certyfikatu
UWAGA: PAMIĘTAJ DROGI WYKONAWCO: PRAWIDŁOWO UZUPEŁNIONE DANE FIRMY ZAPEWNIĄ CI
POPRAWNOŚĆ DANYCH NA CERTYFIKACIE I WIZYTÓWKACH KTÓRE OD NAS OTRZYMASZ!
REJESTRACJA TRWA OD 01.10.2021 DO 31.10.2021
1
Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Osoba delegowana na szkolenie:(jeżeli inna niż powyżej)
(w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki
cywilnej chodzi o wskazanie właściciela lub wspólnika spółki cywilnej reprezentującego spółkę zgodnie z zasadami
reprezentacji, w przypadku spółek prawa handlowego chodzi o osobę reprezentującą dany podmiot zgodnie z zasadami
reprezentacji danej spółki)
Na szkoleniu obecność właściciela firmy lub osoby reprezentującej spółkę zgodnie z zasadami reprezentacji jest
obowiązkowa! Dopuszcza się oddelegowanie innej osoby, w tym celu należy powyżej zapisać Imię i Nazwisko osoby oraz
udzielić jej pełnomocnictwo zgodnie z wzorem umieszczonym na stronie internetowej)!
Pełna nazwa firmy wraz z adresem(te dane konieczne do certyfikatu/wizytówek)

Pełna nazwa firmy:
Dokładny adres
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
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Adres do korespondencji
inny niż w pkt 1
Imię:
Nazwisko:
Nazwa firmy:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miasto:
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Wybierz Doradcę Techniczno-Handlowego Foveo Tech który dotychczas z Tobą współpracował:
Arkadiusz Gorzkiew icz

Termin szkolenia certyfikującego
w ybierz opiekuna aby zobaczyć dostępne terminy

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku gdy nie zostanie spełniona minimalna ilość
uczestników oraz poinformowania o tym fakcie wnioskujących drogą mailową lub/i telefoniczną
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OŚWIADCZENIE
Niniejszym, w imieniu reprezentowanego przeze mnie przedsiębiorcy wskazanego w pkt. 1
składam wniosek o przyjęcie do Systemu Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech i o przyznanie
certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w tym Systemie. Jednocześnie, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie przedsiębiorcy wskazanego w pkt. 1 oświadczam co następuje:
1.Prowadzę w sposób legalny i aktywny działalność gospodarczą w branży budowlanej w zakresie
ociepleń budynków w formie:
o jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
o spółki cywilnej
o spółki prawa handlowego

o 2.Dysponuję zespołem liczącym co najmniej 3 osoby wykonujące prace związane
z ociepleniem budynków
o 3.Wykonałem w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia niniejszego wniosku
minimum 2 prace elewacyjne na terytorium RP z wykorzystaniem Systemu Foveo Tech
o 4.Jestem zarejestrowanym uczestnikiem programu Foveo Tech PRO+
o 5.Zarejestrowałem w ciągu ostatnich 12 miesięcy w programie Foveo Tech PRO+ faktury
z produktami marki Foveo Tech o łącznej minimalnej wartości punktów bonusowych
wskazanych na stronie www.foveotech.pl w zakładce Certyfikacja Wykonawców
o 6.Posiadam osobiście lub co najmniej jedna osoba spośród osób, o których mowa w pkt
2 posiada odpowiednią znajomość sztuki budowlanej, co najmniej 2 lata praktyki
w wykonywaniu prac elewacyjnych oraz odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie
stosowania produktów marki Foveo Tech
o 7.Wszystkie informacje i oświadczenia złożone przeze mnie w niniejszym wniosku są
zgodne z prawdą. (Podanie nieprawdziwych danych lub danych prawdziwych, ale
wprowadzających w błąd wywołuje skutki co do odpowiedzialności wnioskującego
przedsiębiorcy przewidzianej we właściwych przepisach prawa).
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. siedziba Spółki:
00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44
(dalej jako: „Śnieżka ToC Sp. z o.o.” lub „Administrator”).
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane celach związanych z organizacją Systemu Certyfikowanych
Wykonawców FOVEO TECH oraz realizacją bieżącej współpracy w ramach Systemu Certyfikowanych
Wykonawców FOVEO TECH, a także do realizacji celów marketingowych administratora danych.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach związanych z organizacją,
prowadzeniem oraz realizacją bieżącej współpracy w ramach Systemu Certyfikowanych Wykonawców
FOVEO TECH jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 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), dalej jako: „RODO”, akceptacja Regulaminu Systemu
Certyfikowanych Wykonawców FOVEO TECH. Dane osobowe będą ponadto przetwarzane w oparciu o
art. 6 ust. 1 lit. c) dla celów podatkowych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości.
W przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody na rozpowszechnianie wizerunku i wybranych
informacji w mediach, publikacjach, itp. w formie materiałów informacyjnych i promocyjnych Śnieżka
ToC Sp. z o.o. związanych z organizacją i prowadzeniem Systemu Certyfikowanych Wykonawców
FOVEO TECH Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody - art. 6 ust 1
pkt a) RODO.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do tego, abyś mógł/mogła wziąć
udział w Systemie Certyfikowanych Wykonawców FOVEO TECH.
Śnieżka ToC Sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono
przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Śnieżka ToC Sp. z o.o., w tym podmiotom, z
którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez
Administratora systemów informatycznych. Twoje dane będą powierzane do przetwarzania Doradcom
Inwestycyjnym Śnieżka ToC Sp. z o.o. (osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie i obsługę klientów
Zleceniodawcy) w celach związanych z Twoim uczestnictwem, a także w celach związanych z bieżącą

współpracą w ramach Systemu Certyfikowanych Wykonawców FOVEO TECH. Ponadto Śnieżka ToC Sp.
z o.o. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie
z przepisów prawa.
Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres Twojego uczestnictwa w Systemie
Certyfikowanych Wykonawców oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przedawnienia
roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. W przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody na
rozpowszechnianie wizerunku w mediach, publikacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres
rozpowszechniania w mediach, publikacjach, itp. materiałów informacyjnych i promocyjnych Śnieżka
ToC Sp. z o.o., nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:

•
•
•
•
•
•

dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu;
sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
wycofania udzielonej zgody;
żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia
okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę
do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz
skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
Inspektor Ochrony Danych:
Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: dane.osobowe.toc@sniezka.com
o Zapoznałem się i akceptuję treść Regulamin Systemu Certyfikowanych Wykonawców FOVEO
TECH
o Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj.) oraz art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.U.2017.459 tj.), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ja niżej
podpisana/-y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i
nazwiska, w niektórych przypadkach - pełnionej funkcji oraz wizerunku utrwalonego na

fotografii przedstawiającej moją osobę, jak również zezwalam na nieodpłatne i nieograniczone
terytorialnie publikowanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Śnieżka Trade of
Colours Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Śnieżka ToC Sp. z o.o.) w celach
informacyjnych i promocyjnych związanych z moim udziałem jako uczestnika Systemu
Certyfikowanych Wykonawców FOVEO TECH - poprzez umieszczenie fotografii i ujęć filmowych
z moim wizerunkiem i ewentualnym opisem w materiałach informacyjnych i promocyjnych
Śnieżka ToC Sp. z o.o. Ma Pani/ Pan prawo cofnięcia udzielonej zgody. Cofnięcie zgody na
przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Organizator Systemu ma prawo zweryfikować wniosek pod względem prawdziwości podanych danych,
a także prawidłowości i kompletności uzupełnienia.
O otrzymaniu wniosku Organizator Systemu informuje Wykonawcę drogą mailową na adres wskazany we
wniosku.
W przypadku gdy Wykonawca poda nieprawdziwe dane, nie uzupełni wniosku w całości lub nie spełni
wymagań niniejszego Regulaminu, wniosek zostanie odrzucony.
O odrzuceniu i przyjęciu wniosku Organizator Systemu informuje Wykonawcę poprzez przesłanie
informacji drogą mailową na adres wskazany we wniosku.

ZŁÓŻ WNIOSEK

