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REGULAMIN PLEBISCYTU 

„POLECANE PRZEZ POLSKICH INSTALATORÓW” 

ROK 2019 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Pomysłodawcą i organizatorem Plebiscytu „Polecane Przez Polskich Instalatorów” Edycja 2019, 

zwanego dalej „Plebiscytem”, jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych z 

siedzibą w Chodzieży, zwane dalej Organizatorem lub OSFIS. 

2. Organizator zorganizuje Plebiscyt przy udziale i wsparciu partnera strategicznego, jakim jest Grupa 

SBS zwanym dalej Partnerem Strategicznym Plebiscytu   „Polecane Przez Polskich Instalatorów” 

3. Stowarzyszenie OSFIS jest właścicielem autorskich praw majątkowych do nazwy, hasła i oznaczenia 

nagrody „Polecane Przez Polskich Instalatorów” oraz nazwy „Gala Plebiscytu Polecane Przez Polskich 

Instalatorów”. 

4. Stowarzyszenie OSFIS przekazuje Partnerowi Strategicznemu wszelkie, bezterminowe prawa 

autorskie i majątkowe do nazwy, hasła i oznaczenia nagrody Plebiscytu w Edycji w której bierze udział 

Partner Strategiczny na wszelkich polach eksploatacji, na potrzeby zorganizowania, przeprowadzenia 

i promocji w tym promocji własnej partnera. 

5. Celem Plebiscytu jest uhonorowanie i wyróżnienie podmiotów funkcjonujących na polskim rynku 

instalacyjnym, które rozwijają swoją działalność w sposób mogący być wzorem solidności, jakości i 

innowacyjności, jak również promowanie wszelkich działań służących rozwojowi polskiej branży 

instalacyjno – serwisowej. A także firmy promujące działania lub tworzące produkty  proekologiczne 

lub takie, które mają pozytywny wpływ na poszanowanie energii i ochronę środowiska.  

6. Zamiarem Organizatora oraz Partnera Strategicznego jest coroczne przeprowadzanie Plebiscytu. 

II. KATEGORIE PLEBISCYTU 
 

1. Nagrody „Polecane Przez Polskich Instalatorów” przyznawane są w kategoriach: 

 Produkt Roku. 

 Debiut Roku. 

 Wizerunek i kampania marketingowa. 

 Firma Przyjazna Instalatorom. 

 Firma lub Organizacja Odpowiedzialna Społecznie.  

 Przedsiębiorcza Hurtownia Roku. 
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  III. UDZIAŁ W PLEBISCYCIE  
 

1. Warunki udziału w Plebiscycie jest: 

a. zgłoszenie kandydatury w drodze wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie internetowej Plebiscytu, lub przesłanie zgłoszenia drogą e-

mail wg instrukcji dostępnej na stronie Organizatora. 

b. przedstawienie produktu wraz z argumentacją wskazując walory produktu lub marki 

zgodne z rodzajem kategorii. 

c. przygotowanie materiałów prezentujących kandydaturę ( zdjęcia, opisy, artykuły) 

d. dokonanie opłaty zgłoszeniowej w kwocie 2.500 zł brutto 

e. Kategoria „Przedsiębiorcza Hurtownia Roku” jest kategorią, w której od kandydatów 

nie pobiera się opłaty zgłoszeniowej, a zarejestrowanie hurtowni może odbyć się w 

każdym czasie, aż do zamknięcia głosowania.   

 

2. Zasady dotyczące opłat rejestracyjnych 

a. Organizator nie jest płatnikiem VAT, na dokonane wpłaty wystawi fakturę bez 

podatku VAT.  

b. Członkom Wspierającym Stowarzyszenie OSFIS przysługuje rabat w opłacie 

zgłoszeniowej w wysokości 20%.  

c. Po dokonaniu zgłoszenia Organizator zawrze z kandydatem umowę o świadczenie 

usługi marketingowej oraz wystawi fakturę z terminem płatności 14 dni. 

 

3. Jeden uczestnik może dokonać zgłoszenia w dowolnej liczbie kategorii.  

a. W ramach jednej kategorii dokonać można jednego zgłoszenia. 

b. Każdy produkt/marka zgłoszona w różnych kategoriach wymaga wniesienia odrębnej 

opłaty zgłoszeniowej. 

c. Do poszczególnych kategorii, z wyłączeniem kategorii „Przedsiębiorcza Hurtownia 

Roku” przyjmowanych jest maksymalnie 10 kandydatów.  

 

4. Promocja uczestników w Plebiscycie odbywać się będzie poprzez: 

a. prezentację kandydatury na specjalnie przygotowanej dla każdego uczestnika 

podstronie Plebiscytu na podstawie materiałów przygotowanych przez uczestników. 

b. udostępnienie prezentacji uczestników w mediach we współudziale patronów 

medialnych. 

c. rozpowszechnianie informacji o Plebiscycie i uczestnikach poprzez media 

społecznościowe. 

d. działania Organizatora zachęcające do oddawania głosów w Plebiscycie. 

e. nagranie przez Organizatora filmu promocyjnego ze zwycięzcami poszczególnych 

kategorii. 
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f. nagranie przez Organizatora filmu promocyjnego z Gali wręczenia nominacji 

wszystkim uczestnikom  oraz wręczenia trofeów Laureatom. 

g. stronę promującą produkty oraz marki uczestniczące w Plebiscycie, która będzie 

wspierana przez organizatora przez cały rok, aż do następnej edycji Plebiscytu. 

5. Uczestnik w zależności od wyniku Plebiscytu otrzyma prawo do posługiwania się nazwą: 

a. w przypadku zwycięstwa w danej kategorii „Laureat Plebiscytu Polecane Przez 

Polskich Instalatorów w Kategorii /nazwa/  Edycja 2019”. 

b. w przypadku innego miejsca niż pierwsze „ Nominowany W Plebiscycie  Polecane 

Przez Polskich Instalatorów w Kategorii /nazwa/  Edycja 2019” 

c. w obu przypadkach uczestnik otrzyma stosowny certyfikat oraz trofeum Edycji PPPI. 

 

 IV. ZASADY WYBORU ZWYCIĘZCÓW PLEBISCYTU 
 

1. Zwycięzcy Plebiscytu wybierani są w drodze głosowania otwartego przez firmy instalacyjne i 

serwisowe.  

2. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem stworzonej do tego celu strony internetowej 

Plebiscytu, w której można oddawać głosy. 

3. W głosowaniu mogą brać udział zarówno właściciele jak i pracownicy firm instalacyjnych i 

serwisowych. 

4. Plebiscyt prowadzony jest poprzez dedykowaną do tego celu stronę internetową 

http://plebiscyt.osfis.pl/ , na której także odbędzie się prezentacja kandydatur oraz relacja z 

przebiegu plebiscytu. 

5. Plebiscyt składa się z czterech etapów: 

a. etap pierwszy – możliwość zgłaszania kandydatur, przygotowanie przez Organizatora 

na podstawie zgłoszeń Listy Kandydatur oraz prezentacja Listy Kandydatur na stronie 

internetowej Plebiscytu. 

b. etap drugi – prezentacja, promocja i głosowanie. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt 

nie jest badaniem opinii publicznej, a uzyskane wyniki odzwierciedlają jedynie ilość 

oddanych głosów. 

c. etap trzeci – komisyjne liczenie głosów oraz wybór ostatecznych zwycięzców, praca 

Kapituły Plebiscytu.  

d. etap czwarty- uroczysta Gala wręczenia aktów nominacji oraz trofeów dla Laureatów. 

 

6. O zwycięstwie w danej kategorii decyduje największa ilość punktów głosów. 

  

7. W przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia decydujący głos ma przewodniczący 

Kapituły. 

  

 

 

http://plebiscyt.osfis.pl/
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V. GŁOSOWANIE 

Głosowanie instalatorów i serwisantów 

1. Głosowanie odbędzie się stronie Plebiscytu http://plebiscyt.osfis.pl/  

 Aby zagłosować na wybranego uczestnika należy po wejściu na stronę podać:  

a. imię i nazwisko,  

b. adres e-mail 

c. nazwę firmy 

d. pełnione stanowisko 

e. staż pracy w branży  

 

2. Po podaniu powyższych danych głosującemu aktywuje się pole do oddania głosów. 

3. Jeden głosujący może oddać jeden głos w każdej kategorii. 

4. Po zagłosowaniu, na podany adres e-mail zostanie wysłany bezpośredni link, którego 

potwierdzenie będzie zaliczeniem ważnego zestawu głosów. 

5. Organizator ma prawo do przeprowadzenia weryfikacji prawdziwości podanego adresu e-

mail. W przypadku głosów budzących wątpliwości, podejrzenia o nieuczciwe próby 

oddawania głosów, Organizator zgłosi i opisze taką sytuację Kapitule. Kapituła ma prawo do 

ich unieważnienia, jak również zdyskwalifikowania uczestników, wobec których stwierdzono 

oddawanie nieuczciwych głosów. 

6. Spośród głosujących zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. 

7. Nad prawidłowością głosowania nadzór pełnić będzie Komisja powołana przez Kapitułę 

Plebiscytu. 

VI. KAPITUŁA PLEBISCYTU 
 

1. Kapituła składa się z jednego przewodniczącego oraz pięciu członków prezydium. 

2. Kapituła wybiera spośród siebie przewodniczącego. 

3. Do Kapituły zostaną zaproszeni reprezentanci środowisk branżowych. 

4. Skład Kapituły może pozostawać bez zmian w kolejnych edycjach Plebiscytu. 

5. Organizator każdorazowo przed rozpoczęciem naboru do kolejnej edycji określi 

regulamin pracy Kapituły.  

6. Kapituła stanowi ciało doradcze, a także arbitrażowe.  

7. Niedopuszczalne jest udzielanie przez członków Kapituły jakichkolwiek informacji o 

wynikach Plebiscytu podmiotom, które uczestniczyły w nim pośrednio lub bezpośrednio 

oraz osobom trzecim przed publicznym ogłoszeniem wyników. 

8. Na uroczystości wręczenia nagród obecni powinni być co najmniej trzej przedstawiciele 

członków Kapituły. 

http://plebiscyt.osfis.pl/
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VII. KAPITUŁA 
 

Sposób i zasady funkcjonowania kapituły określa odrębny regulamin. 

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU  
 

1. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone w trakcie uroczystej Gali Nagród „Polecane Przez 

Polskich Instalatorów”, która zostanie zorganizowana w dniach 25-26 Kwietnia  2019 r 

podczas targów zorganizowanych przez Grupę SBS. 

 

 

 IX. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW, KTÓRE UCZESTNICZĄ W 

PLEBISCYCIE 
 

1. Zwycięzcy uprawnieni są do posługiwania się tytułem „Laureat Plebiscytu Polecane Przez 

Polskich Instalatorów w kategorii /nazwa/  edycji 2019 „  

a. Zakres i forma posługiwania się w/w nazwą musi być związana z produktem lub 

marką, która brała udział w zwycięskiej rywalizacji i nie może odwoływać się do 

podmiotów, które organizowały plebiscyt lub były partnerem wspierającym . 

2. Promocja Laureatów: 

a. prezentacja laureatów w reportażu video z Gali udostępnionym w mediach. 

b. przekazanie informacji prasowych o laureatach do mediów branżowych. 

c. prezentacja laureatów wraz z linkiem do strony firmy na oficjalnej stronie Plebiscytu. 

d. filmy promocyjne w ramach formatu Czas Na Hydraulika. 

3. Uczestnicy, którzy nie zdobędą głównego tytułu,  otrzymają uroczysty Akt nominacji w danej 

kategorii Plebiscytu. Firmy te mają prawo do posługiwania się tytułem „Nominowany w 

Plebiscycie Polecane Przez Polskich Instalatorów w kategorii /nazwa/  edycji 2019 „   

a. Zakres i forma posługiwania się w/w nazwą musi być związana z produktem lub 

marką, która brała udział w rywalizacji i nie może odwoływać się do podmiotów, 

które organizowały plebiscyt lub były partnerem wspierającym. 

 

4. Promocja Nominatów: 

a. prezentacja w reportażu video z Gali udostępnionym w mediach. 

b. przekazanie informacji prasowych do mediów branżowych. 

c. prezentacja  wraz z linkiem do strony firmy na oficjalnej stronie Plebiscytu.   
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X. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
 

1. Z chwilą zgłoszenia kandydatury w Plebiscycie uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 

nieograniczonej terytorialnie zgody do wykorzystania nazwy i logotypu w celach niezbędnych 

do przeprowadzenia Plebiscytu na wszelkich polach eksploatacji. Zgoda ta dotyczy działań 

jakie Organizator jak i  Partner Strategiczny podejmą celem zorganizowania, promocji, 

przeprowadzenia i ogłoszenia wyników Plebiscytu. Zgoda ta dotyczy także późniejszej 

promocji uczestników, a także promocji plebiscytu. Zgoda ta, nie dotyczy wykorzystania 

nazwy i logotypu  w  celu promocji Organizatora oraz Partnera Strategicznego.  

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wyłączną podstawą do przeprowadzenia Plebiscytu są postanowienia niniejszego 

Regulaminu, który jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jak też unieważnienia Plebiscytu. 

3. W przypadku braku wystarczającej ilości zgłoszeń, Organizator może unieważnić Plebiscyt.  W 

takim przypadku Organizator zwróci uczestnikom wniesione opłaty zgłoszeniowe.  

4. Uczestnik może odstąpić od udziału w Plebiscycie, składając stosowne oświadczenie 

Organizatorowi. Organizator nie zwraca opłaty zgłoszeniowej po odstąpieniu przez uczestnika 

od udziału w Plebiscycie. 

5. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będących osobami fizycznymi będą wykorzystywane 

zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku 

w celach przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia nagrodzonych i odbioru nagród oraz w celu 

opublikowania listy zwycięzców Plebiscytu. Administratorem danych osobowych jest 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych z siedzibą w Chodzieży przy 

ul. Zwycięstwa 23. 

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa. 

XII. HARMONOGRAM PLEBISCYTU 
 

1. Uruchomienie Strony informacyjnej Plebiscytu 10-10-2018 

2. Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń od 30.11.2018 

3. Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń do plebiscytu 07-01-2019 

4. Rozpoczęcie promocji produktów/marek oraz rozpoczęcie głosowania 14.01.2019 

5. Zamknięcie głosowania 31.03.2019 

6. Uroczysta Gala wręczenia aktów nominacji oraz trofeów Laureatom 25-26.04.2019  
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w 

związku z uczestnictwem w plebiscycie „POLECANE PRZEZ 

POLSKICH INSTALATORÓW” ZA ROK 2019 
 

1. Administrator danych osobowych  
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm 

Instalacyjnych i Serwisowych z siedzibą w Chodzieży, ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież, KRS 

0000709921 („Administrator”)  

Kontakt z Administratorem: 

- listownie na adres wskazany powyżej, 

- na adres poczty elektronicznej: biuro@osfis.pl 

- telefonicznie: +48 602 459 886 

 

Dane osobowe uczestników plebiscytu są przetwarzane w siedzibie Administratora, lub podmiotu 

przetwarzającego dane na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, 

spełniających wymagania prawa polskiego i europejskiego 

 

2. Cele przetwarzania danych osobowych uczestnika oraz podstawa prawna przetwarzania  
 

Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane odpowiednio w celu:  

– wykonywania czynności marketingowych w zakresie oferowania produktów i usług własnych 

Administratora, w tym obejmujących określenia preferencji  i potrzeb uczestnika jak również w celu 

umożliwienia przedstawienia stosownej oferty w oparciu o tak określone preferencje i potrzeby 

uczestnika (informowanie o możliwości uczestnictwa w POLECANE PRZEZ POLSKICH 

INSTALATORÓW ZA ROK 2019);  

- realizacji umowy na uczestnictwo w plebiscycie POLECANE PRZEZ POLSKICH 

INSTALATORÓW ZA ROK 2019;  

- rozpatrywania ewentualnych reklamacji uczestnika;  

- dochodzenia ewentualnych roszczeń jak również podejmowanie obrony w przypadku zgłoszenia 

ewentualnych roszczeń w stosunku do Administratora; 

- analizy aktywności uczestników oraz jej dokumentacji w celach statystycznych i archiwalnych.  

 

Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych uczestnika jest zgoda udzielona na ich 

przetwarzanie jak również niezbędność przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.  

 

3. Kategorie przetwarzanych danych  
 

W celach wskazanych w pkt 2 powyżej, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: 

dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, firma prowadzonej działalności gospodarczej, numery 

rejestrowe, w szczególności NIP), dane teleadresowe i kontaktowe (w tym adres siedziby, adres e-

mail, numer telefonu, numer faksu, firma pracodawcy, zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja), 

dane teleinformatyczne, dane finansowe, rating firmy, dane dotyczące zawieranych umów i 

przedstawianych ofert (w tym warunki i dane finansowe związane z umową, data zawarcia umowy).  

 

 

4. Okres przechowywania danych osobowych uczestnika 
 

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie wykonywania umowy zawartej z uczestnikiem lub z 

podmiotem, reprezentowanym przez uczestnika, a także w celach archiwalnych przez okres 

przedawnienia roszczeń z tej umowy. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, 

uczestnik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu 
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na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W 

przypadku cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Administrator 

zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zależnie od tego, która z powyższych okoliczności 

wystąpi wcześniej.   

 

5. Odbiorcy danych osobowych uczestnika   

 

W ramach realizacji celu przetwarzania danych osobowych sprecyzowanego w niniejszym 
dokumencie,  dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane: 

- podmiotom współpracującym przy realizacji celu przetwarzania w tym przy organizacji plebiscytu, w 
tym w szczególności partnerowi strategicznemu  Administratora (SBS sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. 
Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź, KRS 0000091967 

- dostawcom Administratora, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, 

np. dostawcom usług IT.  

- innym przedsiębiorcom korzystającym z usług Administratora i zainteresowanym podjęciem z 

uczestnikiem współpracy gospodarczej. 

 

6. Prawa uczestnika związane z przetwarzaniem danych osobowych  
 

Uczestnik posiada następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych,  

b. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,  

c. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,  

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

e. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 

nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik ma prawo przesłania swoich danych innemu 

administratorowi danych lub żądania przesłania swoich danych do innego administratora – chyba, że 

takie przekazanie danych nie jest możliwe z przyczyn technicznych,   

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, chyba 

że przetwarzania danych uczestnika jest niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony ważny interes 

Administratora, 

g. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingu 

bezpośredniego;  

 

W celu skorzystania ze swoich praw niezbędne jest skontaktowanie się z Administratorem w sposób 

wskazany w pkt 1 powyżej.   

 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
 

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

8. Obowiązek podania danych  
 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy lub świadczenia 
usług przez Administratora. Bez podania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy i podjęcie 
współpracy z Administratorem. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne. 
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Zgody  
1.  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i 
Serwisowych z siedzibą w Chodzieży oraz partnera strategicznego - SBS sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi - 
drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail informacji handlowych, 
dotyczących produktów i usług oferowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm 
Instalacyjnych i Serwisowych z siedzibą w Chodzieży lub SBS sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi 
w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., 
poz. 1422 ze zm.) 

 

2.  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i 
Serwisowych z siedzibą w Chodzieży oraz partnera strategicznego - SBS sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi - 
drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych w celach 
marketingowych podmiotów współpracujących z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Firm 
Instalacyjnych i Serwisowych z siedzibą w Chodzieży, w tym w szczególności od SBS sp. z o. o. z 
siedzibą w Łodzi, przez czas i w zakresie współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Firm 
Instalacyjnych i Serwisowych z siedzibą w Chodzieży w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) 

3.  

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i 
Serwisowych z siedzibą w Chodzieży lub SBS sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi treści, dotyczących oferty 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych z siedzibą w Chodzieży lub SBS sp. 
z o. o. z siedzibą w Łodzi na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych 
systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. 
U z 2014 r. poz. 243 ze zm.) 

 

4. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmioty współpracujące z 
Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Firm Instalacyjnych i Serwisowych z siedzibą w Chodzieży, w tym 
w szczególności SBS sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego 
produktów i usług oferowanych przez te podmioty, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z 
dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) 

 

 

 

 


