ZGŁOSZENIE AWARII INSTALACJI SOLARNEJ

Data zgłoszenia awarii: ……………………..….

I PROJEKT

II PROJEKT

Montaż do 2015r*

Montaż do 2019r*

*zaznacz datę montażu instalacji

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………..…………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy:……………………………………………
Opis awarii/ nieprawidłowego działania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*jednocześnie oświadczam iż zapoznałem/am się z wykazem usterek, które mogą pojawić się przy eksploatacji instalacji
solarnych oraz kosztów wynikających z nieuzasadnionego wezwania serwisu.

...................................................................
Czytelny podpis osoby zgłaszającej awarię

Data usunięcia awarii…………………………….
Sposób usunięcia awarii:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………
Podpis serwisanta

……..………………………………………….………
Czytelny podpis użytkownika

ZGŁOSZENIE AWARII INSTALACJI SOLARNEJ

Potwierdzenie otrzymania klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach dotyczących
ochrony moich danych osobowych, ich przetwarzania, powierzenia, sprostowania, cofnięcia zgody
na ich przetwarzanie oraz usunięcia danych osobowych w prostej i zrozumiałej formie przez
Administratora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Mełgiew - Wójta Gminy Mełgiew z siedzibą w
Mełgwi, adres: ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew. Wszystkie moje wątpliwości zostały mi
wyjaśnione przez upoważnionego pracownika Administratora Danych Osobowych.
Oświadczam, że przekazuję swoje dane osobowe świadomie i dobrowolnie.

...........…………………………………..
(data i czytelny podpis)

*ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla
potrzeb zgłoszenia i usunięcia awarii, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zgoda jest dobrowolna, ale jest warunkiem wykonania usługi usunięcia awarii.

…………………………………………………………………….

data i czytelny podpis osoby zgłaszającej awarię

*W przypadku, gdy zgłoszenie awarii instalacji solarnej lub awarii solarnej i instalacji z kotłem zgazowującym
przyjmowane jest od osoby niebędącej stroną umowy dzierżawy instalacji solarnej zawartej w ramach projektu „Energia
przyjazna środowisku w Gminie Mełgiew”.

