KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA WARSZTATU
DO SIECI ZAKŁADÓW KME
według homologacji PL*0017*00/G

www.kme.eu
Data zgłoszenia:

-

autogas systems

-

Pełna nazwa ﬁrmy/adres

Miejsce montażu

NIP
E-mail kontaktowy
Telefon kontaktowy
-

-

WYPOSAŻENIE KONTROLNO - POMIAROWE
Wieloskładnikowy analizator spalin

Typ

Producent

Numer fabryczny

Okres ważności
legalizacji DD-MM-RR

-

-

Typ

Elektroniczny detektor gazów

Numer fabryczny

WYMAGANY KOMPLET DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO WPISU DO SIECI HOMOLOGACYJNEJ

(proszę zaznaczyć zgromadzone dokumenty)

Dodatkowo tylko dla Stacji Kontroli Pojazdów

Kserokopie dokumentów rejestracyjnych
ﬁrmy:

Aktualna Decyzja TDT wraz z legalizacją analizatora spalin

Wyciąg z CEiDG/KRS/REGON/NIP

Dokument potwierdzający posiadanie analizatora
spalin z uwzględnieniem typu, modelu i nr fabrycznego:

Oświadczenie, że montaż instalacji gazowych nie odbywa się
w pomieszczeniu SKP
Wzór pieczątki używanej na WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI

Kserokopie faktury/umowy kupna-sprzedaży
Oświadczenie w przypadku braku dokładnego opisu typu,
modelu i nr fabrycznego na w/w dokumentach
Aktualna legalizacja analizatora

Dokument potwierdzający posiadanie detektora gazu
(testera szczelności) z certyﬁkatem zgodności
Data i podpis

Faktura/Umowa kupna-sprzedaży
Certyﬁkat CE (deklaracja producenta)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH*
Ja niżej podpisana/podpisany* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail,
dane do faktury przez administratora danych osobowych tj. KME Sp. z o.o. z siedibą w Łodzi: ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus103a, 91-222 Łódź, NIP: 732-199-00-33, REGON
473207460, tel. nr 42611 00 26, w celu i zakresie określonym w klauzuli informacyjnej RODO.
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KME Sp. z o.o. do celów marketingowych, informacyjnych, a także wsparcia technicznego dotyczącego
produktów i usług KME Sp. z o.o. w tym na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, numer telefonu informacji handlowych, o których mowa w
ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Jednocześnie, informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta
Data i podpis
w dowolnym momencie przez wysłanie pisma za pomocą poczty tradycyjnej
na adres Administratora danych osobowych lub wiadomości e-mail na adres
Administratora bezpieczeństwa informacji spod adresu, którego zgoda dotyczy.
*niepotrzebne skreślić
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