
POTWIERDZENIE
URUCHOMIENIA / NAPRAWY GWARANCYJNEJ*

Użytkownik / Właściciel pompy ciepła STIEBEL ELTRON: Pieczątka i podpis Zakładu Serwisowego:

Imię i Nazwisko: Adres:

Potwierdzam wykonanie w dniu dzisiejszym następujących prac:
• uruchomienie pompy ciepła pod nadzorem Zakładu Serwisowego* • wykonanie naprawy gwarancyjnej przez Zakład Serwisowy*
• obecności przedstawiciela Zakładu Serwisowego w celu diagnozy • inne czynności:*      
   urządzenia/usunięcia usterek*
                           
 
Miejscowość i data:                                  Podpis Użytkownika:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwanego dalej 
„RODO”, w związku ze zgłoszeniem pompy ciepła (PC) marki STIEBEL ELTRON wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu:

TAK NIE TREŚĆ ZGODY

□ □ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIEBEL ELTRON-Polska sp. z o.o., w szczególności podanego adresu mailowego i numeru 
telefonu w celu organizacji i realizacji obsługi technicznej, gwarancyjnej i pogwarancyjnej PC drogą elektroniczną (e-mail, SMS)

□ □ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez STIEBEL ELTRON-Polska sp. z o.o. moich danych osobowych, w szczególności podanego numeru telefonu, w celu 
otrzymywania telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez STIEBEL ELTRON-Polska sp. z o.o. w związku z organizacją i realizacją obsługi 
technicznej, gwarancyjnej i pogwarancyjnej PC

□ □ Akceptuję fakt, że podanie moich danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości świadczenia przez STIEBEL 
ELTRON-Polska sp. z o.o. obsługi technicznej, gwarancyjnej i pogwarancyjnej PC. Oświadczam, że przed wyrażeniem zgody zapoznałem/-am się z 
informacjami dostępnymi na stronie internetowej https://stiebel-eltron.pl/odo.

□ □ Wyrażam zgodę na otrzymywanie od STIEBEL ELTRON-Polska newslettera. Usunięcie z listy adresatów następuje automatycznie po kliknięciu linka 
zamieszczonego w każdym wydaniu newslettera.

Data i czytelny podpis Użytkownika

* niepotrzebne skreślić               


