
 
Formularz zgłoszenia do konkursu dla instalatorów montujących 

systemy ogrzewania podłogowego. 
 

Imię i Nazwisko  .................................................................................................. 

 

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

 

NIP ………………………………………………………………………………             Telefon………………………………………………..…………………………… 

 

Ulica i nr:  ........................................................................................................... 

 

Kod:   ..................    Miasto ........................................................................ 

 

Adres inwestycji: 

 

Ulica i nr:  ........................................................................................................... 

 

Kod:   ..................    Miasto ......................................................................... 

.................. m2 ogrzewania płaszczyznowego PURMO       Realizację zakończono dnia................... 
Rodzaj inwestycji: 
1. □ Budynek mieszkalny                4. □ Hala sportowa                    
2. □ Budynek biurowy/adm.              5. □ Szpital/Dom starców         
3. □ Hala przemysłowa                    6. □ Szkoła/przedszkole 

 
7. □ Salon samochodowy     
8. □ Na otwartej przestrzeni      
9.  □  ______________________ 

Użyto następujących oryginalnych elementów ogrzewania podłogowego PURMO: 
1. □ rura ..................do ogrzewania podłogowego o średnicy Ф   ..................mm              
2. Izolacja systemowa PURMO 
□ rolljet        □  faltjet       □ noppjet □ system suchy □ railjet (sys.ścienny/sufitowy) 

3. Rozdzielacze PURMO 
□ z przepływomierzami     □ z wkładkami zaworowymi   □ rozdzielacz przemysłowy 

 

Numer faktury zakupowej dla powyższych materiałów…………………………………………………………………… 
 
Oświadczenia: 

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 celach marketingowych, 

szczególnie  i w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia na narzędzie w promocyjnej cenie 10 PLN netto. 

 

Oświadczam, że wybieram możliwość zakupu w promocyjnej cenie 10 PLN netto następującego narzędzia: 
 

☐  FBMATOOL20P21700 Taker dla 3D-Klipsów 14-20 mm 

☐  FAZTT00FB53918P0 Pompka do prób ciśnieniowych instalacji 

☐  FBSOTHEFB50018P0 Rozwijacz metalowy składany do rur w zwojach 120 - 600 m 

☐  FBSOTHEFB5001700 Rozwijacz metalowy składany z kołami do rur w zwojach 240 - 600 m 

 
...................................................    ………….…………………………........... 
Miejscowość, data,      czytelny podpis 
 
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 Rettig Heating Sp. zoo  z siedzibą w Rybniku, 44-203 Rybnik, ul. Przemysłowa 11 

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

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia faktury 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie dział Marketingu oraz Ogrzewania odłogowego i Systemów Rurowych, a także dział Księgowości  Rettig Heating Sp 

zoo. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody 

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 gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury. 


