
KARTA POMIAROWA
zał. nr ...................

KIERUNKI OTWIERANIA
System dostępny tylko dla wymiarów standardowych NETDOOR (np. 80’ zewnętrzne: Sd = 800 mm, Hd = 2020 mm; 80’ wewnętrzne: Sd = 800 mm, Hd = 2030 mm). 

BASIC STANDARD
DRZWI UKRYTE Z ALUMINIOWĄ OŚCIEŻNICĄ I SKRZYDŁEM DO MALOWANIA 

W rubrykę należy wpisać ilość, określić rodzaj zamka oraz elementy dodatkowe (klamka, rozeta, podcięcie wentylacyjne).
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- Ościeżnica do samodzielnego złożenia. Za dodatkową dopłatą możemy dostarczyć Państwu zmontowane ościeżnice. Należy zapisać to   
   w informacjach dodatkowych.

INFORMACJE DODATKOWE / UWAGI

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Leon Witas sp.j. z siedzibą w Będzinie 42-504, ul. Dąbrowska 205 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie 
podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji usługi na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie 
zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe przetwarzane w  ww. celu będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi oraz przedawnienia ewen-
tualnych roszczeń. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie 
jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do realizacji usługi oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Leon Witas sp.j. w celu marketingu produktów i usług.

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Leon Witas sp.j. informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji  
 elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
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