
Urządzenia gazowe* Pompy ciepła*

Zgłoszenie na szkolenie Autoryzowany Serwis Buderus

Dane firmy

Imię i nazwisko

Nazwa firmy

NIP
pracownik firmy

właściciel

Jakie posiada Pan /Pani uprawnienia? (proszę dołączyć ksero)

Gazowe ważne do: ............. Eksploatacyjne: Dozorowe: Pomiarowe:

Elektryczne ważne do: ............. Eksploatacyjne: Dozorowe: Pomiarowe:

Cieplne ważne do: ............. Eksploatacyjne: Dozorowe: Pomiarowe:

F-Gaz personalne ważne do: ............. Eksploatacyjne: Dozorowe: Pomiarowe:

F-Gaz przedsiębiorcy ważne do: ............. Eksploatacyjne: Dozorowe: Pomiarowe:

Flota samochodowa (do realizacji usług serwisowych):

Marka i model Osobowy Combi Pickup Dostawczy

Marka i model Osobowy Combi Pickup Dostawczy

Marka i model Osobowy Combi Pickup Dostawczy

Posiadany magazyn części zamiennych (w cenach zakupu netto):

Szacunkowa aktualna wartość:

Deklarowana wartość  
inwestycji w części zamienne 
Buderus w terminie 12 miesięcy 
od otrzymaniu autoryzacji:

Oznakowanie samochodu logo Buderus:

Jest Brak Inne               jakie? ......................................................................

Wizerunek:

Ocena własnego warsztatu pracy – wrażenie ogólne (porządek, stan zużycia, itd.) w skali od 1 do 5:

1 2 3 4 5

Obsługa:

Ilość osób zatrudnionych w firmie:

- w tym pracownicy biurowi

-  w tym pracownicy techniczni (serwisanci)

Godziny pracy firmy (biura)

Godziny pracy pracowników w terenie

* zaznaczyć właściwe

Rodzaj prowadzonej działalności?
serwis kotłów  

gazowych

serwis pomp 

ciepła

wykonawstwo instalacji sanitarnych handel  

urządzeniami grzewczymi

wykonuję projekty  

instalacji c.o. i gaz.

inne ........................................................................................................................................................................................................................................

(marki producentów urządzeń grzewczych którymi się Pan/Pani zajmuje) ..........................................................................................................................

Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami.



Osprzęt na wyposażeniu firmy: (prosimy zaznaczyć)

Do urządzeń gazowych:

Analizator spalin Detektor gazu U-rurka Miernik elektroniczny

Do pomp ciepła:

Belka manometryczna do gazów chłodniczych oraz węże ciśnieniowe z zaworami odcinającymi Refraktometr

Wskaźnik kolejności faz Przyrządy do pomiaru: amperomierz, omomierz i woltomierz Waga do celów chłodniczych

Pompa próżniowa Narzędzia do pracy z rurami miedzianymi (kielicharka, nóż, gratownica, giętarki, klucze itp.)

Detektor nieszczelności gazów chłodniczych Zestaw do wykonywania prób szczelności (azot, reduktor itp.)

Stacja do odzysku czynników chłodniczych Zestaw do lutowania twardego

W przypadku braku pełnego wyposażenia zapewniam kompleksową obsługę układów chłodniczych w oparciu o firmę współpracującą

Butle dwuzaworowe do odzyskiwanych gazów chłodniczych IXAAT

Doświadczenie zawodowe / Plany rozwoju:

Urządzenia zamontowane / uruchomione / w obsłudze serwisowej: (w ciągu ostatnich 12 miesięcy)

Kotły gazowe/olejowe Ilość .................................................... / ................................................... / ..................................................

Kotły elektryczne Ilość .................................................... / ................................................... / ..................................................

Pompy ciepła gruntowe Ilość .................................................... / ................................................... / ..................................................

Pompy ciepła powietrzne split Ilość .................................................... / ................................................... / ..................................................

Pompy ciepła powietrzne mono-

blok
Ilość .................................................... / ................................................... / ..................................................

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: (załącznik do zgłoszenia)

Wypełniłem/am Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin szkoleń technicznych dostępny jest na stronie: https://buderus-akademia.pl/regulaminy-szkolen

Zapoznałem/am się z Regulaminem

Data Podpis

0
3.

20
22



Przekazanie aktualnych danych umożliwi Państwu dostęp do m.in. aktualności, ofert promocyjnych, konkursów, a także zapewni 

możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez Buderus.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

1. Zgoda marketingowa
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu, przez Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy  
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa w celu dodania moich danych do bazy marketingowej. Zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości odwołania 
udzielonej zgody. Zostałem/-am również poinformowany/-a, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Tak, wyrażam zgodę Nie, nie wyrażam zgody

2. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną
Chciałbym/chciałabym być informowany/-a przez Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, poprzez 
adres e-mail, WhatsApp, SMS i wiadomości typu Push o: 
■  produktach, narzędziach i akcjach promocyjnych oraz usługach Bosch Termotechnika spółki Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa,
■  możliwości zostania testerem urządzeń w przypadku produktów, narzędzi i akcji promocyjnych oraz usług Bosch Termotechnika spółki  

Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa,
■  możliwych udziałach w projektach badania rynku prowadzonych na zlecenie Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 

02-231 Warszawa w odniesieniu do produktów, narzędzi i akcji promocyjnych oraz usług Bosch Termotechnika,
■  konkursach organizowanych przez Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa.

Zgodę tę mogę w każdej chwili odwołać wysyłając e-mail na adres: TT-zgody@pl.bosch.com

Tak, wyrażam zgodę Nie, nie wyrażam zgody

Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami

Imię i nazwisko

Numer SAP 

Jestem

Instalatorem Buderus Serwisantem Buderus

Partnerem Handlowym Buderus Projektantem

Inne

Dane firmy
Twoje dane do korespondencji

(jeśli inne niż dane firmy)

Nazwa firmy –

NIP –

E-mail

Telefon komórkowy

Telefon stacjonarny

Ulica, numer

Kod pocztowy

Miasto

Województwo

3. Zgoda na reklamę telefoniczną
Chciałbym/chciałabym być informowany/-a telefonicznie przez Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa o: 
■  produktach, narzędziach i akcjach promocyjnych oraz usługach Bosch Termotechnika spółki Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa,
■  możliwości zostania testerem urządzeń w przypadku produktów, narzędzi i akcji promocyjnych oraz usług Bosch Termotechnika spółki  

Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa,
■  możliwych udziałach w projektach badania rynku prowadzonych na zlecenie Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa w odniesieniu do produktów, narzędzi i akcji promocyjnych oraz usług Bosch Termotechnika, 
■  konkursach organizowanych przez Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa.

Zgodę tę mogę w każdej chwili odwołać wysyłając e-mail na adres: TT-zgody@pl.bosch.com

Tak, wyrażam zgodę Nie, nie wyrażam zgody



4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Zgadzam się na utrwalenie oraz na nieograniczone czasowo rozpowszechnianie i przetwarzanie przez Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach lub nagraniach video. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie 
mojego wizerunku w następujących celach: utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w dowolnym systemie, formacie i na dowolnym nośniku), w tym 
m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, taśmie magnetycznej, cyfrowo; publiczne odtwarzanie, publiczne wyświetlanie; publiczne udostępnianie w intranecie; 
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do fotografii lub nagrań w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności 
strony internetowe, portale społecznościowe); publikacja w ofertach przekazywanych klientom  
Robert Bosch Sp. z o.o. Zgoda ta nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie (tj. obejmuje Polskę, jak i inne kraje) i udzielona jest nieodpłatnie.

Zgodę tę mogę w każdej chwili odwołać wysyłając e-mail na adres: TT-zgody@pl.bosch.com

Tak, wyrażam zgodę Nie, nie wyrażam zgody

5. Zgoda na zamieszczenie danych na portalach

Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych na ogólnodostępnych portalach Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy  
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa. Zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości odwołania udzielonej zgody. Zostałem/-am również poinformowany/a,  
że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Tak, wyrażam zgodę Nie, nie wyrażam zgody

Data Podpis

Zasady przetwarzania danych osobowych 
  1.  Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa.   
  2.  Osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch Sp. z o.o. jest pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony 

Danych). Pełną korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu 7, 8 i 9 należy kierować w formie pisemnej na adres Administratora danych lub do 
Inspektora Ochrony Danych grupy Bosch na adres: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 
Stuttgart GERMANY lub mailowo na adres: DPO@bosch.com. Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z naruszeniem ochrony danych należy wejść  
na stronę internetową: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

  3.  Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług przetwarzają Państwa dane osobowe w następujących celach: 
a) komunikacji marketingowej zgodnie z udzielonymi zgodami, 
b) wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.

  4.  Państwa dane osobowe są przekazywane przez Robert Bosch Sp. z o.o. innym podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania usługi/
umowy/przeprowadzenia akcji reklamowej lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda. 

  5.  W celu realizacji usługi/umowy/akcji reklamowej Państwa dane są udostępniane: Bosch Thermotechnik GmbH Sophienstraße 30-3235576 Wetzlar, Niemcy.
  6.  Państwa dane przechowywane są tak długo jak jest to wymagane do momentu wycofania lub ponownej weryfikacji udzielonych w formularzu zgód. Po tym okresie 

dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodów określonych prawem podatkowym, 
handlowym, terminów przechowywania).  

  7.  Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do: 
 a)  informacji: mają Państwo prawo do otrzymania od Robert Bosch Sp. z o.o. informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić 

prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy,
      b)  skorygowania i usunięcia danych: mogą Państwo zażądać od Robert Bosch Sp. z o.o. skorygowania nieprawdziwych danych i – o ile spełnione są wymogi ustawowe  

– uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu 
obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej),

      c)  ograniczenia przetwarzania: mogą Państwo zażądać od Robert Bosch Sp. z o.o. – o ile spełnione są wymogi ustawowe – abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych, 
      d)  sprzeciwu wobec przetwarzania danych: ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez Robert Bosch Sp. z o.o.  

danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne powody 
dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami,

      e)  sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do 
celów reklamowych („sprzeciw wobec reklamy”). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody 
i wykorzystania Państwa danych w ramach już trwającej kampanii,

      f)  sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu, ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw 
wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa 
danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami, 

      g)  odwołania zgody: jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność 
przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona,

      h)  przenoszenia danych: mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego, bądź – o ile to wykonalne technicznie – by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.  

  8.  W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach konkursu/promocji/programu wymaga wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo 
wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

  9.  W przypadku jeśli stwierdzą Państwo, iż podmiot odpowiedzialny przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu 
nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia 606-950-000.  

10. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny.  
11.  Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia 

zarządzanych przez Robert Bosch Sp. z o.o. Państwa danych.
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