
 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU SZKOLENIOWEGO 
„Twój Start z ROCKWOOL” 
(zwany dalej Regulaminem) 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Organizatorem Projektu „Twój Start z ROCKWOOL” (zwanego dalej Start-up albo Projekt) jest 
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Cigacicach, ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000089825, kapitał zakładowy 93.360.220 zł, NIP 927-000-
52-36, BDO 000016748. 

 

1.2. Celem Projektu jest promowanie izolacji nadmuchowej z wykorzystaniem GRANROCK SUPER 
poprzez szkolenie wykonawców takich izolacji i ich dalsze wsparcie marketingowe. 

 

1.3. Projekt realizowany jest w okresie od 23.03.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. (czas trwania Projektu) 
 

1.4. Projekt obejmuje nabór uczestników, przeprowadzenie szkoleń i wsparcie marketingowe 
uczestników. 

 

1.5. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania Projektu zgodnie z pkt. 6.2. 
Regulaminu. 

 

1.6. Projekt przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

1.7. Projekt adresowany jest do: 
a. pracowników lub właścicieli firm budowlanych, którzy chcą zmienić dotychczasową branżę, 

rozszerzyć świadczone usługi; 
 

1.8. Udział w Projekcie jest dobrowolny. 
 

1.9. W Projekcie nie mogą brać udziału: 
 

a. pracownicy ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków 
najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, 
małżonków, dzieci, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z 
pracownikiem. 

 

2. NABÓR UCZESTNIKÓW 
 

2.1. Organizator Projektu prowadzi nabór uczestników poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony 
na stronie: www.nadmuchizolacji.pl. 

 

2.2. Celem naboru jest wybranie 16 Uczestników Projektu na każde szkolenie. 
 

2.3. Uczestników wybiera 3 osobowa komisja powołana przez Organizatora zgodnie z kryteriami 
adresatów Projektu – pkt. 1.7. w oparciu o nadesłane formularze zgłoszeniowe i rozmowy 
telefoniczne. Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby spełniające kryteria naboru i dające 
w ocenie komisji najlepszą  
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gwarancję realizacji celu Projektu. Utworzona zostanie lista rezerwowa.  
 

2.4 Wybrani kandydaci na uczestników zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie o przyjęciu do 
Projektu najpóźniej na tydzień przed terminem rozpoczęcia szkolenia. 

 

2.5 Warunkiem udziału w Projekcie jest złożenie Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie i zawarcie Umowy. 
Wzór Deklaracji Uczestnictwa i projekt Umowy stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 

 

2.6 Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie każdy z wybranych kandydatów 
otrzyma Deklarację Uczestnictwa oraz Umowę na wskazany adres poczty elektronicznej. 
Nieodesłanie podpisanych dokumentów do dnia wyznaczonego przez organizatora. na adres poczty 
elektronicznej: agnieszka.stawiarska@rockwool.pl dyskwalifikuje kandydata z udziału w Projekcie i w jego 
miejsce zostanie wybrany kolejny kandydat z listy rezerwowej. Termin podpisania dokumentów przez 
kandydatów z listy rezerwowej ustalony będzie indywidualnie. 

 

2.6. Kandydaci, którzy złożą w terminie Deklaracje uczestnictwa w Projekcie oraz Umowy staną się 
 

Uczestnikami projektu zostaną tylko Ci spośród wybranych przez Komisję Kandydatów, którzy złożą 
podpisane Deklaracje Uczestnictwa i zawrą z ROCKWOOL Umowy o udział w Projekcie. 

 

Reklamacje dotyczące naboru można składać do Komisji na adres ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., z 
siedzibą w Cigacicach, ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice w terminie do dnia 14.07.2022 r. 

 

3. TERMIN I ZAKRES PROJEKTU 
 

3.1. Projekt obejmuje: 
 

A) Bezpłatne szkolenie dla Uczestników Projektu w Krakowie, w terminach ustalonych przez 
organizatora. 

 

3.2. Organizator zobowiązuje się do realizacji następującego programu szkoleniowego: 
 

a. naukę o produkcie i technologii; 
b. prezentację modelu biznesowego izolacji nadmuchowej (sposoby kalkulacji przychodu); 
c. praktyczną naukę nadmuchu na modelach; 
d. naukę technik sprzedażowych (warsztaty nt. rozmów z klientem, budowania oferty dla klienta, 
wykorzystywania argumentów na rzecz biznesu); 
e. zajęcia z promocji własnego biznesu w Social Mediach (budowanie własnej marki, 
prowadzenie promocji usług na profilu Facebook); 
f. zaproszenie do programu lojalnościowego dla wykonawców i wszelkie z tym związane benefity. 

 
3.3. Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie dla uczestników w czasie trwania. 

 

B) Wsparcie marketingowe Uczestników Projektu 
 

Każdy uczestnik po zakończeniu programu szkoleniowego otrzyma od Organizatora wsparcie 
marketingowe: 

a. strój do nadmuchu izolacji; 
b. baner do reklamy usług; 
c. wizytówki do reklamowania usług nadmuchu; 
d. rabat na zakup GRANROCK SUPER na trzy poddasza domu jednorodzinnego; 
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e. zaproszenie do współpracy w ramach Klubu Superwykonawca. 
 

3.5 Organizator realizuje wsparcie marketingowe do 31.12.2023 r. 
 

3.6 Wsparcie marketingowe udzielane przez Organizatora dotyczy tylko promocji nadmuchu izolacji 
GRANROCK SUPER wykonywanego przez uczestnika Projektu. 

 
 
 

 
4. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

 

4.1 Uczestnik Projektu ma obowiązek uczestnictwa w całym programie szkoleniowym. To jest warunek 
otrzymania dyplomu potwierdzającego uczestnictwo. 

4.2 Uczestnik, który: 
- nie weźmie udziału w szkoleniu lub go nie ukończy w pełnym wymiarze 
Zapłaci kary umowne wynikające w podpisanej umowy zgodnie z pkt. 

 

5. ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

5.1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. 
5.2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub 
działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika Projektu w momencie 
rozpoczęcia udziału w Projekcie. 
5.3. Rezygnacja z udziału w Projekcie wymaga formy pisemnej i przedstawienia stosownego dokumentu 
potwierdzającego uzasadniony przypadek rezygnacji. 
5.4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie lub skreślenia z listy 
Uczestników Projektu (po podpisaniu Umowy o udział w Projekcie) Uczestnik będzie zobowiązany do 
zwrotu Organizatorowi poniesionych przez niego kosztów, w postaci kary umownej w wysokości 4000 zł 
(wartość programu szkoleniowego przygotowanego przez Organizatora przypadająca na jednego 
Uczestnika). 

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

6.1. Administratorem danych osobowych Kandydatów na Uczestników i Uczestników Projektu jest 
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Cigacicach, ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego KRS 0000089825, kapitał zakładowy 93.360.220 zł, NIP 927-000-52-36. 

 

6.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 
Rozporządzeniu 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). 

 
6.3. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
ldpo@rockwool.com 
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6.4. Dane Kandydatów na Uczestników i Uczestników Projektu będą przetwarzane w celu realizacji 
Projektu. 

 

6.5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie : 
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody 
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Projekcie. Do 
zakończenia Projektu Kandydat na Uczestnika i Uczestnik Projektu może cofnąć zgodę na przetwarzanie 
jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Projektu wysyłając na adres e-mail 
agnieszka.stawiarska@rockwool.com wiadomość z dopiskiem "Cofnięcie zgody na przetwarzanie 
danych". Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie oraz utratą prawa 
do jakiegokolwiek wsparcia marketingowego. 
- art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed dochodzonymi roszczeniami - 
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie możliwości dochodzenia oraz obrony 
przed roszczeniami. 

 
6.6. Organizator będzie zbierał od Kandydatów na Uczestnika Projektu i Uczestników Projektu 
następujące ich dane: 
a) imię i nazwisko, 
b) adres e-mail, 
c) numer telefonu komórkowego, 
d) miejsce pracy. 

 
6.7. Organizator będzie zbierał dodatkowo od Uczestników Projektu następujące dane: 
- adres korespondencyjny, 

 

6.8. Kandydatom na Uczestnika Projektu i Uczestnikom Projektu, którzy podają dane osobowe 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje 
prawo do: 
a. sprostowania danych, 
b. usunięcia danych, 
c. ograniczenia przetwarzania danych, 
d. przenoszenia danych, 
e. wniesienia sprzeciwu, 
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 

 

6.9. Dane osobowe zbierane w związku z realizacją Projektu nie będą udostępniane podmiotom 
zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych 
będą podmioty świadczące usługi związane z organizacją Projektu działające na mocy stosownych umów 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

6.10. Dane Kandydatów na Uczestnika Projektu i Uczestników Projektu będą przechowywane przez 
okres trwania Projektu, oraz po jego zakończeniu przez okres 1 roku. 

 
6.11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte odpowiednie do 
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 
Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z 
uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu 
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie 
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z 
przetwarzaniem danych wynikające z: 
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 
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c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 
przetwarzanych. 

 
 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

7.1. Niniejszy regulamin jest jawny i dostępny na stronie www.nadmuchizolacji.pl 
 

7.2. Organizator ma prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie 
trwania Projektu, bez podania przyczyn. Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani o zmianach w 
regulaminie drogą mailową. 

 
7.3. Biorąc udział w Projekcie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. 

 

7.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

7.5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszym Projektu będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 
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