
Formularz zgłoszenia budynku 
„Bezpłatna Termowizja 2019”  - VI edycja 

Organizator Akcji    Partner Akcji 

 

 

  

 
 

Wszystkie pola formularza należy wypełnić drukowanymi literami i przesłać mailem na adres: biuro@klinikabudowlana.com  
lub faxem na nr: 12 294 27 77 do 29.11.2019 r. 
Po zamknięciu zgłoszeń zostanie dokonana ich weryfikacja pod kątem kompletności i poprawności wypełnienia formularzy oraz 
sporządzona lista budynków wytypowanych do wzięcia udziału w Akcji (zgłoszenie budynku nie jest jednoznaczne z 
zakwalifikowaniem się budynku do przeprowadzenia akcji). 

 
Adres budynku zgłaszanego do akcji 

  
 
Ulica Nr domu 

   
 
Miejscowość Kod pocztowy 

  
Dane firmy 

 
 
Nazwa firmy Adres firmy 

   
 
Telefon Email 

 
Dane osoby do kontaktu 

 
 
Imię Nazwisko 

   
 
Telefon Email 

 
Podstawowe informacje o budynku 

Czy zgłaszany budynek jest docieplony?      Tak                 Nie 

 
Cel termowizji 

1. Kontrola stanu cieplnego budynku   
2. Lokalizacja występowania grzybów i pleśni 

3. Inne, jakie? 
 

Uwaga! Badanie nie jest ekspertyzą, a jedynie materiałem poglądowym, stanowiącym podstawę do wykonania dalszych 
badań w tym zakresie   
     

 
 
 Deklaruję chęć udziału w akcji „Bezpłatna Termowizja 2019” - VI edycja.  
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem akcji i akceptuję jego warunki.
      

 
 
Data i podpis 

  

Dla każdego budynku należy wypełnić odrębne zgłoszenie! 
 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu 

przez Klinikę Budowlaną  Sp. z o.o. w Krakowie na potrzeby spraw organizacyjnych dotyczących 
uczestnictwa w akcji a także na otrzymywanie informacji handlowej pocztą tradycyjna lub 

elektroniczną  oraz udostępnianie moich danych innym podmiotom współpracującym przy realizacji 
akcji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.   Data i podpis 
  Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes 

w postaci archiwizacji faktu Pana / Pani uczestnictwa akcji „Bezpłatna Termowizja 2019” - VI 
edycja. Administratorem Pana / Pani danych osobowych będzie Klinika Budowlana Sp. z o.o.. 

Formularz  będzie przechowywany do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z 
udziałem w akcji. Przysługuje Panu / Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. Uprawnienia mogą być realizowane zgodnie z postanowieniami art. 16 - 21 
RODO poprzez indywidualny kontakt z nami pod adresem e-mail  biuro@klinikabudowlana.com. 

Podpis jest warunkiem wzięcia udziału w akcji.   Data i podpis 

   

mailto:biuro@klinikabudowlana.com


 


