PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH PRZEGLĄDÓW GWARANCYJNYCH
Przegląd gwarancyjny musi zostać przeprowadzony przez pracownika firmy TECHNITynk Sp. z o.o.
na wniosek nabywcy/właściciela systemu, którego dotyczy gwarancja. Wniosek o dokonanie przeglądu powinien
zostać zgłoszony minimum 21 dni przed upływem 24 i 48 miesiąca od daty udzielenia gwarancji.
Dane dotyczące inwestycji której przegląd dotyczy
a) Adres budynku, w którym został wbudowany kompletny system TECHNITherm EPS, którego dotyczy gwarancja:
- miejscowość - ....................................................................................................................................................
- ulica - .................................................................................................................................................................
- numer - ...............................................................................................................................................................
-kod pocztowy-.....................................................................................................................................................
b) Powierzchnia ocieplenia (m2)...........................................................................................................................
c) Nazwa systemu którego przegląd dotyczy........................................................................................................
Wykryte wady oraz inne uwagi stwierdzone podczas przeglądu zostają odnotowane i podpisane poniżej:
Data I przeglądu Uwagi dotyczące przeglądu

Podpis osoby uprawnionej z firmy TECHNITynk Sp. z o.o.
Podpis nabywcy/właściciela systemu
Data II przeglądu Uwagi dotyczące przeglądu

Osoba dokonująca przeglądu

........................................................................
........................................................................
Osoba dokonująca przeglądu

Podpis osoby uprawnionej z firmy TECHNITynk Sp. z o.o.

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

Podpis nabywcy/właściciela systemu

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

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.

Podpis nabywcy/właściciela systemu

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

