
ZGŁOSZENIE AWARII INSTALACJI SOLARNEJ DO FIRMY  SOLARTIME 

Data i godzina zgłoszenia awarii : ____________________________________ 

Imię i nazwisko: ____________________________________ 

Adres instalacji: _____________________________________ 

Nr telefonu do kontaktu: ______________________________ 

Temperatura na kolektorze: ____________________________ 

Temperatura na zbiorniku: _____________________________ 

Ciśnienie : __________________________________________ 

 

Typ naprawy:  

 Gwarancyjna 

 Odpłatna 

 

Opis awarii/nieprawidłowego działania: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Wyrażam zgodę na pokrycie kosztów nieuzasadnionego wezwania serwisu 

 

 

_________________________            ________________________ 
(Czytelny podpis użytkownika instalacji)                                                                       (Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)  

 



Klauzula informacyjna administratora danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 

2016/679 dalej zwane RODO informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Komarówka 
Podlaska ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska jest Wójt Gminy Komarówka Podlaska,  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za 
pomocą poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu usunięcia zgłoszonej awarii, jak również w 
celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust 1 lit. c RODO) 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 
przepisów archiwalnych t.j. 5 lat. 

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały 
profilowaniu. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:  
a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii- z tym, że w przypadku gdy dane 

osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji 
o źródle ich pozyskania (art. 15 ust 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę 
praw i wolności osoby, od której te dane pozyskano. 

b) Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych. 
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
d) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 
skutkować będzie brakiem realizacji celu o którym mowa w pkt 3. 

8. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lun organom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

………………………………………………………………………….. 

                                                                                              Czytelny podpis użytkownika instalacji 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

