
 

FORMULARZ GWARANCYJNY

INFORMACJE OSOBOWE INFORMACJE O INWESTYCJI

Imię i nazwisko Ulica i nr

Ulica i nr Miasto

Miasto Kod pocztowy

Kod pocztowy Powierzchnia

Telefon Wykonawca

Adres e-mail Telefon

Okreś Twój stan prawny w stosunku do malowanej nieruchomości

Właściciel Współwłaściciel Wynajmujący

MIEJSCE ZAKUPU

Data zakupu Data rozpoczęcia prac

Nazwa sklepu

Adres e-mail Data zakończenia prac:

Miasto

Kod pocztowy

PRODUKTY

Nazwa produktu Opakowanie Ilość sztuk Kolor Kod barwienia

ZAŁĄCZNIKI

1. Kopia(e) dokumentu WZ szt. …………
2. Kopia(e) dowodu(ów) zakupu produktu podkładowego szt. …………
3. Kopia(e) dowodu(ów) zakupu Biowash Cleaner szt. …………



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podpis i data

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji u Administratora jest Agnieszka Gazda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:

• przenoszenia danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: GIODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich 
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia gwarancji na zakupione 
produkty objete gwarancją. Brak udzielnia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Tikkurila w celach 
marketingowych nie ogranicza mozliwości udzielenie gwarancji przez Tikkurila na zakupione produkty objęte gwarancją. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Tikkurila Polska S.A. ul. Mościckiego 23,  39-200 Dębica, (tel. ……. lub e-mail: …….) jako 
administratora danych osobowych w celu: rejestracji zgłoszenia gwarancyjnego, wydania i obsługi gwarancji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 informujemy, że:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych,

………………………………..………………………….

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tikkurila Polska S.A. z siedzibą w ul. Mościckiego 23, 39-200 Dębica 
zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji formularza zgłoszeniowego gwarancji, wydania jej i 
późniejszej ewentualnej obsługi oraz komunikacji marketingowej na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody/zgód 
na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

Administrator Danych Osobowych informuje, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę poprzez 
przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: …………. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Tikkurila Polska S.A. ul. Mościckiego 23,  39-200 Dębica, jako administratora danych 
osobowych w celu: marketingowym tj. przesyłania informacji o promocjach, handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę Nie wyrażam 

Nie wyrażam Wyrażam zgodę


