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System rurowy CLEVERFIT 
Warunek konieczny uzyskania gwarancji PURMO 

Niniejszy formularz jest podstawą ubiegania się o 10-letnią gwarancję na system rurowy CLEVERFIT. 
Proszę wypełnić go drukowanymi literami i przesłać na nasz adres. W ciągu 14 dni otrzymają Państwo naszą gwarancję, której 
udzielamy dla dobra inwestorów i firm wykonawczych. 
  m rury systemowej  CLEVERFIT  Realizację zakończono dnia    
 
Inwestor  Nazwisko  _____________________ 

Ulica   _____________________ 
   Kod/miejscowość  _____________________ 
Adres                Ulica   _____________________ 
inwestycji  Kod/miejscowość  _____________________ 
Wykonawca                    Nazwisko/Firma  _____________________ 
instalacji  Ulica   _____________________ 

Kod/Miejscowość   ____________________ 
 
□   Architekt  Nazwisko  _____________________ 
□   Projektant  Ulica   _____________________ 
□   Biuro projektowe Kod/Miejscowość  _____________________ 

 

Rodzaj inwestycji: 

1.   □   Budynek mieszkalny 4.  □   Hala sportowa 7.  □   Salon samochodowy 

2.  □   Budynek biurowy/adm. 5.  □   Szpital/Dom starców 8.  □    

3.  □   Hala przemysłowa 6.  □   Szkoła/przedszkole 9.  □    
 
Niniejszym oświadczam(y), że powyższy system rurowy CLEVERFIT został, zgodnie z ustalonymi przez  
Purmo Group Poland sp. z o.o. zasadami stosowania i montażu, fachowo zaprojektowany, wykonany i   uruchomiony. 
 
Użyto następujących oryginalnych elementów systemu rurowego CLEVERFIT firmy PURMO: 

1. □   Rura systemowa CLEVERFIT o średnicy Ø ........... 

2. □   Złączki systemowe PURMO 

3. □  Rozdzielacz PURMO  
Zgodnie z artykułem 6 pkt. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyrażam 
dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Rettig Heating Sp. z o.o, ul. Przemysłowa 11, 44-203 Rybnik, moich danych osobowych zawartych 
w tym formularzu w celu i w zakresie niezbędnym do uzyskania gwarancji. 
 
………………………..    ………………………..  ………………………………  

    Podpis Projektanta          Podpis inwestora                           Podpis i pieczęć wykonawcy  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy,  iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Purmo Group Poland sp. z o. o.  z siedzibą w Rybniku,, ul. Przemysłowa 11, 44-203 Rybnik; 

2) W przypadku zapytań prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@purmogroup.com 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania i realizacji gwarancji na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie dział Ogrzewania Podłogowego i Systemów Rurowych i Purmo Group Poland sp. z o. o. oraz serwisanci dokonujący przyjęcia 
zgłoszenia oraz wykonujący czynności serwisowe. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania gwarancji i zakończenia wszystkich czynności serwisowych  

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania gwarancji i wykonania czynności serwisowych. 


