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KARTA GWARANCYJNA ZŁOŻONEGO SYSTEMU ZEWNĘTRZNEJ IZOLACJI 

CIEPLNEJ Z WYPRAWAMI TYNKARSKIMI (ETICS) 

TECHNITherm EPS 

 Firma TECHNITynk Sp. z o.o. będąca producentem "Złożonego Systemu izolacji cieplnej 

z wyprawami tynkarskimi (ETICS) TECHNITherm EPS", udziela gwarancji na zastosowany zestaw wyrobów 

wchodzących w skład Systemu ociepleń TECHNITherm EPS. Gwarancja obejmuje jakość kompletnego 

Systemu zewnętrznej izolacji cieplnej, wykonanego przez profesjonalną firmę wykonawczą, zgodnie  

z „Instrukcją stosowania Systemu TECHNITherm EPS”, „Europejską Oceną Techniczną ETA 16/0404 z dnia 

29.05.2017”, „Wytycznymi ETICS. Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 

zastosowaniem ETICS” oraz zasadami sztuki budowlanej. Treść gwarancji określają WARUNKI 

UDZIELANIA GWARANCJI NA ZŁOŻONY SYSTEM ZEWNĘTRZNEJ  IZOLACJI  CIEPLNEJ  Z  

WYPRAWAMI TYNKARSKIMI  TECHNITherm EPS  obowiązujące w dniu podpisania Karty Gwarancyjnej, 

dostępne na stronie internetowej www.technitynk.pl. 
 

                                                                                                  

Nazwa:....................................................... 

Adres:........................................................

.................................................................... 

…................................................................ 

Tel. kont.:.................................................. 

 Nazwa:............................................................... 

Adres:.................................................................

............................................................................ 

…........................................................................ 

Tel. kont.:........................................................... 

 Dane Dystrybutora Systemu    Dane Nabywcy/Właściciela 

                                         

1. Dane dotyczące inwestycji          

 

a) Adres budynku, w którym został wbudowany kompletny system TECHNITherm EPS, którego dotyczy 

gwarancja:............................................................................................................................................................. 

…........................................................................................................................................................................... 

b) Powierzchnia ocieplenia (m2)........................................................................................................................... 

c) Nazwa systemu którego dotyczy gwarancja..................................................................................................... 

d) Data zakupu produktów firmy TECHNITynk Sp. z o.o. zgodnie z załączonym dokumentem 

zakupu .............................…................................................................................................................................ 

e) Data rozpoczęcia robót budowlanych.............................................................................................................. 

f) Data zakończenia robót budowlanych …......................................................................................................... 

 

Nazwa:............................................................................................ 

Adres:..............................................................................................

......................................................................................................... 

Tel. kont.......................................................................................... 

                                                                                        Dane Wykonawcy Systemu 

 

2. Oświadczenie wykonawcy 

http://www.technitynk.pl/
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Profesjonalny  wykonawca potwierdza, że prace ociepleniowe wykonał wykorzystując wszystkie wyroby 

wchodzące w skład kompletnego systemu ociepleń TECHNITherm EPS, oraz że system ociepleń został 

wykonany zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w Karcie Technicznej produktu, na opakowaniu, w 

„Instrukcji stosowania systemu TECHNITherm EPS”, „WARUNKACH  UDZIELANIA GWARANCJI NA 

ZŁOŻONY SYSTEM ZEWNĘTRZNEJ  IZOLACJI  CIEPLNEJ  Z  WYPRAWAMI TYNKARSKIMI  

TECHNITherm EPS”, „Europejskiej Ocenie Technicznej ETA 16/0404 z dnia 29.05.2017”, „Wytycznych 

ETICS. Warunkach technicznych wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS” 

oraz zgodnie zasadami sztuki budowlanej. 

Data i podpis wykonawcy................................................................................................................................... 

 

3. Oświadczenie nabywcy/właściciela 

Nabywca/właściciel budynku którego dotyczy gwarancja oświadcza, że zapoznał się z „WARUNKAMI 

GWARANCJI NA ZŁOŻONY SYSTEM ZEWNĘTRZNEJ  IZOLACJI  CIEPLNEJ   

Z  WYPRAWAMI TYNKARSKIMI  TECHNITherm EPS”, dostępnymi na stronie internetowej 

www.technitynk.pl, uznaje je za jasne i zrozumiałe, oraz że spełnione zostały warunki otrzymania gwarancji 

na system ociepleń TECHNITherm EPS. 

Data i podpis nabywcy/właściciela obiektu ….................................................................................................. 

4. Oświadczenie wykonawcy oraz nabywcy/właściciela dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych 

Wykonawca oraz nabywca/właściciel wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby praw 

wynikających z realizacji gwarancji  przez firm TECHNITynk Sp. z o.o.,  wskazanych w formularzu "KARTA 

GWARANCYJNA ZŁOŻONEGO SYSTEMU ZEWNĘTRZNEJ IZOLACJI CIEPLNEJ Z WYPRAWAMI 

TYNKARSKIMI (ETICS) TECHNITherm EPS”.   

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TECHNITYNK Sp. z o.o. siedzibą w Rzeczkowie 

Kolonii 60, 26-680 Wierzbica, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi gwarancyjnej- na podstawie Art. 6 ust. 

1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie reklamacji 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia odpowiedzialności TECHNITYNK 

Sp. z o.o. z tytułu gwarancji, 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy 

gwarancji. 
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Złożenie podpisu w formularzu "KARTA GWARANCYJNA ZŁOŻONEGO SYSTEMU 

ZEWNĘTRZNEJ IZOLACJII CIEPLNEJ Z WYPRAWAMI TYNKARSKIMI (ETICS) 

TECHNITherm EPS" jest jednoznaczne z akceptacją dokumentu  „WARUNKI UDZIELANIA 

GWARANCJI NA ZŁOŻONY SYSTEM ZEWNĘTRZNEJ  IZOLACJI  CIEPLNEJ 

Z  WYPRAWAMI TYNKARSKIMI  TECHNITherm EPS” 

 

Data i podpis nabywcy/właściciela budynku................................................................................................. 

 

Data i podpis wykonawcy................................................................................................................................ 

  

Data i podpis Gwaranta……………………………………………………………………………. 


