FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO
DANE UŻYTKOWNIKA
Imię:

Nazwisko:

Nazwa firmy:

NIP:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Adres e-mail:

Nr telefonu:

Ulica:

Nr domu

Nr lokalu

Nr domu:

Nr lokalu:

LOKALIZACJA KOTŁA
(jeśli inna niż adres użytkownika)
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

DANE KOTŁA

Typ kotła:

☐SPARK
☐SOLID
☐EFEKT
☐ECO-PELL
☐SMART
☐SLIM

☐BIO SPARK
☐BIO SOLID
☐BIO EFEKT
☐BIO COMPACT
☐BIO SMART
☐BIO SLIM

☐MULTI
☐GRO-ECO
☐ECO
☐AGRO
☐BIO
☐UWG

☐BIO MULTI
☐BIO GRO-ECO
☐AGRO-ECO
☐ECO SLIM
☐BIO PLUS
☐UWG PLUS

Wersja:

☐NWT
☐UWT
☐MI
☐NWG

☐ standardowa
☐ z czopuchem do góry
☐ liniowa

Usytuowanie zasypu zasobnika paliwa:
☐ z prawej strony kotła
☐ z lewej strony kotła
☐ nie dotyczy

Nr seryjny:

Rok produkcji:

Data zakupu:

Data instalacji:

Moc [kW]:

Typ podajnika:

Typ sterownika:

Typ wentylatora:

Dane firmy w której zakupiono kocioł:

Opis awarii/reklamacji:

REKLAMACJA

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest spółka ZMK SAS sp. z
o.o. z siedzibą w Owczarach przy ul. Przemysłowej 3, 28-100 Busko-Zdrój, wpisana
do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000704634, posiadająca numer
NIP: 6551975634, REGON: 368874952, zwana „Administratorem”.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług serwisowych.
Dane osobowe są przetwarzane:
1) na potrzeby realizacji usług serwisowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
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), dalej: RODO.
2) w celu marketingu bezpośredniego usług i towarów Administratora - na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO.
Podmiotowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo do
przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Data zgłoszenia:

W sprawie swoich danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem za
pośrednictwem maila: daneosobowe@sas.busko.pl lub za pośrednictwem funkcjonalności
dostępnych na stronie Administratora – sas.busko.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi serwisowej lub do czasu
zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach przetwarzania
w celach marketingowych.
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wykonującym usługi serwisowe.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych dostępnych
jest w Polityce prywatności udostępnione na stronie Administratora – sas.busko.pl.
Niniejszym wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną za pośrednictwem wskazanego powyżej:

□adresu e-mail,
□numeru telefonu,
dla celów marketingu bezpośredniego towarów i usług spółki ZMK SAS sp. z o.o. z siedzibą
w Owczarach przy ul. Przemysłowej 3, 28-100 Busko-Zdrój, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000704634, posiadającej numer NIP: 6551975634, REGON: 368874952,
w tym w celu otrzymywania informacji handlowych.

Podpis użytkownika kotła:

