
FORMULAR INSCRIERE 
pentru participarea în programul de loializare „KNAUF PROFIT” . 

 

Numele și prenume: 

Adresă : 

 

 
strada:               nr.               Bloc: 

 
 

 
 

E-mail Participant: 

Număr de telefon de 
contact:  

Domeniul de activitate 
 
 

 
Denumirea companiei (pentru 
persoane juridice): 
CUI (pentru persoane juridice):  
E-mail (user pentru inregistrare 

cont platforma): 

 
cod poștal: localitate: 

 
 

 
Tencuitor  Gletuitor      Montator gips-carton      Constructor       Altul 

                                                                  
 

 
 
 

Dimensiunea companiei 
Număr angajați: 

 

     

Prin prezentul document îmi confirm înscrierea, în calitate de Participant, în programul de loializare Knauf Profit al lui Knauf Gips SRL. Declar că 
am citit Regulamentul programului menționat mai sus și accept conținutul acestuia. 

       Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul prezentului formular de către Knauf Gips SRL, în scopul înscrierii 

și participării la programul Knauf Profit, în conformitate cu Regulamentul campaniei și cu Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter 

personal. * Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai în scopurile expres detaliate mai sus, urmând a fi stocate până la retragerea 

consimţământului. Drepturile persoanei vizate privind accesarea/ştergerea/modificarea/restricţionarea datelor, condiţiile şi termenii activităţii de prelucrare, 

precum şi metoda de retragere a consimţământului pot fi consultate pe site-ul www.knauf.ro – Politica de confidenţialitate şi protecţia datelor cu caracter 

personal 
 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul prezentului formular de către Knauf Gips SRL, în următoarele 

scopuri de marketing: primirea de informaţii actualizate, newslettere, materiale comerciale, invitaţii la evenimente, precum şi orice alte notificari oficiale 

privind produsele Knauf Gips, prin e-mail. * Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai în scopurile expres detaliate mai sus, urmând a fi stocate 

până la retragerea consimţământului. Drepturile persoanei vizate privind accesarea/ştergerea/modificarea/restricţionarea datelor, condiţiile şi termenii 

activităţii de prelucrare, precum şi metoda de retragere a consimţământului pot fi consultate pe site-ul www.knauf.ro – Politica de confidenţialitate şi 

protecţia datelor cu caracter personal. 

 

Data și semnătura Participantului  
 
Anexa la Regulamentul Programului de loializare KNAUF PROFIT 

 


