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Regulamin Programu Certyfikacji „Certyfikowany Wykonawca” 

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 

1.1 Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku i określa zasady, zakres i 

warunki uczestnictwa w Programie Certyfikacji Certyfikowany Wykonawca Lafarge, zwanym dalej „Programem certyfikacji”. 

1.2 Organizatorem Programu jest Lafarge Cement Spółka Akcyjna z siedzibą w Małogoszczu adres: ul. Warszawska 110 (28-

366) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000062569, NIP 5261060765, kapitał akcyjny 811.329.500 zł 

opłacony w pełni. 

§ 2 DEFINICJE 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

Program certyfikacji – Program certyfikacji dla Wykonawców Lafarge, którego celem jest rozwój współpracy z podmiotami 

prowadzącymi działalność gospodarczą przy wykorzystaniu produktu Lafarge iX CPP20, iX CPP20 Fibro, AIRIUM oraz Agilia 

Sols A poprzez wydawanie certyfikatów w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie. 

Organizator – Lafarge Cement Spółka Akcyjna z siedzibą w Małogoszczu adres: ul. Warszawska 110 (28-366) wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000062569, NIP 5261060765, kapitał akcyjny 811.329.500 zł opłacony w pełni. 

Uczestnik/Wykonawca – osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, która wykonuje prace budowlane z użyciem produktów Organizatora: iX CPP20, iX CPP20 Fibro, 

AIRIUM oraz Agilia Sols A. 

Certyfikat iX CPP20/iX CPP20 Fibro – dokument potwierdzający fachowość i wysokie umiejętności Wykonawcy w pracy  

z produktem iX CPP20/iX CPP20 Fibro. 

Certyfikat AIRIUM – dokument potwierdzający fachowość i wysokie umiejętności Wykonawcy w pracy z produktem 

AIRIUM. 

Certyfikat Agilia Sols A – dokument potwierdzający fachowość i wysokie umiejętności Wykonawcy w pracy z produktem 

Agilia Sols A. 

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

3.1 Program certyfikacji jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3.2 Program certyfikacji rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2022 roku i trwa do zakończenia go przez Organizatora. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu certyfikacji w dowolnym terminie, jednak nie wcześniej niż z końcem roku 

kalendarzowego, w którym Program certyfikacji został rozpoczęty. Organizator poinformuje Uczestników o zakończeniu 

Programu certyfikacji z zachowaniem 30–dniowego terminu wypowiedzenia, drogą mailową lub SMS-ową, w oparciu o dane 

teleadresowe przekazane przez Uczestników przy rejestracji  

3.3 Uczestnik wyraża wolę uczestnictwa w Programie certyfikacji poprzez przekazanie podpisanego czytelnie regulaminu 

Programu wraz z potrzebnymi zgodami marketingowymi. 

3.4 Uczestnikami nie mogą być: 

a) osoby pozostające z Organizatorem w stosunku pracy bądź zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych lub w ramach 

samozatrudnienia; 

b) członkowie rodziny (tj. wstępni, zstępni i małżonkowie) pracownika Organizatora. 

3.5 Uczestnik musi posiadać adres doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pod którym odbiera przesyłki kurierskie. 

3.6 Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu może skutkować pozbawieniem Uczestnika części lub całości 

uprawnień przysługujących mu z tytułu uczestnictwa w Programie, nie wyłączając możliwości wykluczenia z Programu. 

§ 4 ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU CERTYFIKACJI I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW 

4.1 Uczestnik przystępuje do Programu certyfikacji poprzez podpisanie Regulaminu Programu wraz ze zgodami 

marketingowymi oraz przekazaniem go do Opiekuna z ramienia Lafarge.  

4.2 Wydanie certyfikatu „Certyfikowany Wykonawca” odbywać się będzie po spełnieniu wszystkich wymagań opisanych 

poniżej dla poszczególnych produktów. 
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Dla produktu iX CPP20/iX CPP20 Fibro: 

- zakup minimum 66 ton produktów z grupy iX CPP20 (iX CPP20, iX CPP20 Fibro) w ciągu 12 miesięcy 

- odbycie szkolenia teoretycznego i praktycznego przeprowadzonego przez przedstawiciela Lafarge 

- odbiór prac czyli realizacja aplikacji podkładu podłogowego z użyciem produktu iX CPP20/iX CPP20 Fibro pod nadzorem 

technologa lub Opiekuna z ramienia Lafarge..  
 

Dla produktu AIRIUM : 

- zakup minimum  100 m3 produktu AIRIUM w ciągu 12 miesięcy 

- 3 realizacje wykonane z użyciem produktu AIRIUM, wykonane z odbiorem sprawdzającym prawidłowe wykonanie aplikacji 

przez przedstawiciela Lafarge.  
 

Dla produktu Agilia Sols A: 

- zakup minimum  100 m3 produktu Agilia Sols A w ciągu 12 miesięcy 

- 3 realizacje wykonane z użyciem produktu Agilia Sols A, wykonane z odbiorem sprawdzającym prawidłowe wykonanie 

aplikacji przez przedstawiciela Lafarge.  

4.3 Dokument „Certyfikowany Wykonawca” Lafarge jest wydawany na okres 2 lat od momentu spełnienia warunków 

certyfikacji opisanych powyżej. 

4.4 Przedłużenie certyfikatu następuje na podstawie pozytywnej opinii opiekuna z ramienia Lafarge. 

4.5 Informacje dotyczące Programu certyfikacji oraz niniejszy regulamin dostępne są u Opiekuna z ramienia Lafarge  

4.6 Organizator ma prawo wycofania certyfikatu Wykonawcy Lafarge w razie rażących naruszeń oraz spadku jakości usług 

świadczonych przez Uczestnika – więcej niż 1 (jedna) reklamacja w kwartale.   

§ 5 RAPORTOWANIE ZAKUPIONYCH ILOŚCI PRODUKTU 

5.1 Uczestnik gromadzi ilości ton za zakup produktu Lafarge iX CPP20/iX CPP20 Fibro oraz raportuje ich ilości do Organizatora 

poprzez bramkę SMS lub poprzez kontakt z Opiekunem z ramienia Lafarge.. 

5.2 Uczestnik gromadzi ilości metrów sześciennych za zakup produktu Lafarge AIRIUM i Agilia Sols A oraz raportuje ich ilości 

do Organizatora poprzez bramkę SMS lub poprzez kontakt z Opiekunem z ramienia Lafarge . 

5.3 Organizator Programu zastrzega sobie prawo do żądania od Uczestnika przedstawienia faktury lub rachunku 

potwierdzającego dokonanie zakupów produktu Lafarge objętego Programem, celem sprawdzenia wiarygodności 

raportowanych danych.  

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

6.1 Administratorem danych osobowych jest Organizator Lafarge Cement S.A., NIP 526-10-60-765, REGON 011843520, Sąd 

Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr: 0000062569. Uczestnik może 

skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: pl-m-inspektor-ochrony-danych@lafargeholcim.com 

6.2 Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Programu certyfikacji 

(podstawa przetwarzania: zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych), dla celów związanych  

z dochodzeniem roszczeń wynikających z Programu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów 

administratora); 

6.3 Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane osobom i podmiotom współpracującym z Administratorem przy organizacji 

Programu certyfikacji; 

6.4 Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu 

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 („RODO”) 

6.5. Pełna informacja dotycząca  danych osobowych (w tym praw osób) jest zamieszczona na stronie Organizatora Programu 

https://www.lafarge.pl/polityka-prywatno%C5%9Bci 
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§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1 Program certyfikacji nie łączy się z innymi promocjami i programami organizowanymi przez Organizatora. 

7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami leżące 

po stronie Uczestników. 

7.3 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie certyfikacji w przypadku uzasadnionego podejrzenia, 

że Uczestnik naruszył postanowienia Regulaminu.7.4 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu,  

z ważnych przyczyn, w tym m.in: wprowadzenie zmian mających na celu uniemożliwienie udziału w Programie w sposób 

sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem; zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa mająca wpływ na Program lub treść Regulaminu; wykonanie obowiązku wynikającego  

z obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji; z zastrzeżeniem jednak, 

iż przedmiotowa zmiana nie może naruszać praw nabytych Uczestników. 

7.4 O zamiarze zmiany Regulaminu Organizator powiadomi Uczestnika w ciągu 30 dni przed zmianą za pośrednictwem 

opiekuna z ramienia Lafarge 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

Data i podpis 
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Formularz kontaktowy 

Wypełnij poniższy formularz, aby dołączyć do bazy klientów Lafarge i zyskaj dostęp do najnowszych informacji oraz 

przygotowanych dla Ciebie ofert specjalnych.  

 
Imię i nazwisko: …………………………….……………………………………………………………………………... 

E-mail służbowy: ……………………………..……………………………………………………………………………. 

Telefon służbowy: ……………………………………………………………….………………………………………… 

Nazwa firmy: ……………………………………………………………………….……………………………………… 

NIP: …………………………………………………….………………………………………………………………….. 

Ulica (nr budynku/ nr lokalu): ………………………………………………………………………………………..……. 

Kod pocztowy: ………………………………..……………………………………………………………………………. 

Województwo: ……………………………………………………………………….…………………………………….. 

Miasto: ………………….………………………………………………………………………………………………….. 

Dystrybutor: ……………………….……………………………………………………………………………………….. 

Zakres wykonywanych prac (wielokrotność wyboru): 

Elewacje - ocieplenie i tynki zewnętrzne 

Tynki wewnętrzne 

Murowanie / wznoszenie ścian  

Posadzki anhydrytowe 

Posadzki miksokretem 

Posadzki przemysłowe 

Prace betonowe (fundamenty, stawianie ogrodzeń, mała architektura) 

Prace remontowo-wykończeniowe we wnętrzach budynków 

Prace brukarskie 
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Zgody marketingowe i komunikacyjne 

Żeby móc się z Tobą kontaktować potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych. Informujemy, że dane osobowe będą 

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, z poszanowaniem obowiązujących przepisów RODO.  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lafarge Cement S.A. z siedzibą w Małogoszczu, ul. Warszawska 110, w 

celach marketingowych, zgodnie z RODO. Zgoda jest dobrowolna. Przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w każdym czasie (przetwarzanie 
danych osobowych odbywa się do momentu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Lafarge Cement SA z siedzibą w 
Małogoszczu, ul. Warszawska 110 oraz spółki powiązane tj.: Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o., Geocycle Sp. z o.o., LH Engineering Sp. z 

o.o., KOSD Przedsiębiorstwo Produkcyjne PP spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K, Zakład Gospodarki Popiołami Sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo Produkcyjne PP Sp. z o.o.,. działają jako współadministratorzy odpowiedzialni za wszelkie podane przeze mnie dane 
osobowe. Współadministrator przetwarza dane zgodnie z Polityką prywatności https://www.lafarge.pl/polityka-prywatności ), z którą się 

zapoznałem/zapoznałam i akceptuję jej treść.  
 

TAK, WYRAŻAM ZGODĘ      NIE, NIE WYRAŻAM ZGODY  
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Lafarge Cement SA z siedzibą w Małogoszczu, ul. Warszawska 110, drogą elektroniczną, na wskazany 
przeze mnie w serwisie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług, a także informacji o nowościach, ogłoszeniach, 

ankietach i badaniach satysfakcji, zaproszeniach na programy (np. szkolenia, programy promocyjne), wydarzeniach dla klientów, promocji 
bezpieczeństwa oraz innych wydarzeniach oferowanych przez Lafarge Cement SA oraz spółki powiązane, w rozumieniu Ustawy o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U z 2013 r., poz. 1422 ze zm).  
 

TAK, WYRAŻAM ZGODĘ     NIE, NIE WYRAŻAM ZGODY  
 

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Lafarge Cement SA z siedzibą w Małogoszczu, ul. Warszawska 110, treści dotyczących oferty 
(produkty i usługi), Lafarge Cement SA oraz spółek powiązanych, a także informacji o nowościach, ogłoszeniach, ankietach i badaniach 

satysfakcji, zaproszeniach na programy (np. szkolenia, programy promocyjne), wydarzeniach dla klientów, promocji bezpieczeństwa oraz 
innych wydarzeniach oferowanych przez Lafarge Cement SA oraz spółki powiązane, na podany przeze mnie w serwisie numer telefonu, w 

rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2014 r., poz. 243 ze zm.) 
 

  TAK, WYRAŻAM ZGODĘ     NIE, NIE WYRAŻAM ZGODY  
 

Przetwarzane przez nas dane  

Państwa dane osobowe podane w serwisie będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, którą 
stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)(„RODO”).  
Lafarge Cement SA w Małogoszczu, ul. Warszawska 110 oraz spółki powiązane tj.: Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o., Geocycle Sp. z o.o., 

LH Engineering Sp. z o.o., KOSD Przedsiębiorstwo Produkcyjne PP spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K, Zakład Gospodarki 
Popiołami Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjne PP Sp. z o.o., działają jako współadministratorzy odpowiedzialni za wszelkie dane 

osobowe podane nam przez Państwa w związku z naszą relacją biznesową. Szczegółowe dane współadministratorów a stronie: 
https://www.lafarge.pl/polityka-prywatności. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej 

danych oraz prawo ich poprawienia. Oświadczenia w tym zakresie należy składać na adres mailowy: https://www.lafarge.pl/polityka-
prywatności  

 

Cofnięcie zgód  

Wycofanie którejkolwiek ze zgód jest możliwe w każdej chwili i jest jednoznaczne z rezygnacją z otrzymywania naszego newslettera. 
Spowoduje usunięcie adresu z naszych zbiorów danych. Rezygnacja jest możliwa poprzez wysłanie informacji na adres mailowy: pl-m-

inspektor-ochrony-danych@lafargeholcim.com .Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

………………………………………………………………… 

Data i podpis 


