INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ﬁrma: „Centrum Serwisowe
Witold Szostak” z siedzibą pod adresem ul. Mazowiecka 151, kod pocztowy 05-300
Mińsk Mazowiecki. Z administratorem można skontaktować się pod wskazanym
powyżej adresem lub telefonicznie pod numerem telefonu 48 221 230 230, we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy montażu, w tym
wystawienia faktury, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych (dalej „RODO”), to jest w celu wykonania umowy, jak również
w celu przyjęcia oraz rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z tytułu reklamacji, na
podstawie obowiązku prawnego w postaci realizacji odpowiedzialności z tytułu
rękojmi w związku z wykonaniem umowy - art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi oraz
przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów
prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji
oraz świadczenia usług serwisowych, a także realizacji montażu.
Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na
zlecenie Administratora, w tym Castorama Polska sp. z o.o, ﬁrmom świadczącym
usługi serwisowe i pogwarancyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane
na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego
poleceniami.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia,
przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, na warunkach
określonych w RODO. W celu realizacji jednego z uprawnień prosimy o kontakt
z Administratorem.
Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono
przepisy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
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Zasady sprzedaży
klimatyzatorów
typu split

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi rejestracji gazów
cieplarnianych (Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową
oraz niektórych ﬂuorowanych gazach cieplarnianych) uprzejmie
informujemy, że Urządzenia niehermetycznie zamknięte, tzn. które zawierają
rozbieralne połączenia lub/i zawory technologiczne w myśl ustawy
wymagają rejestracji przy sprzedaży.

JAK DOKONAĆ ZAKUPU KLIMATYZACJI Z MONTAŻEM?
1.
2.
3.
4.

Wybierz urządzenie.
Zapoznaj się z cennikiem oraz szczegółowymi warunkami umowy.
Wybierz formę zakupu (stawka VAT).
Podpisz za naszym pośrednictwem umowę z certyﬁkowaną ﬁrmą
montażową i dokonaj zakupu.
Wykwaliﬁkowany instalator skontaktuje się z Państwem, w przeciągu
48h, w celu wyznaczenia terminu montażu.

5.
W celu usprawnienia sprzedaży opisujemy poniżej zasady sprzedaży
klimatyzatorów typu split:
1. Klient indywidualny, który chce dokonać zakupu zobowiązany jest
przedstawić umowę na montaż urządzenia, zawartą z:
- przedsiębiorcą posiadającym certyﬁkat dla przedsiębiorcy lub
- osobą ﬁzyczną posiadającą certyﬁkat personalny
2. Przedsiębiorca posiadający uprawnienia do montażu klimatyzacji
powinien przedstawić certyﬁkat dla przedsiębiorcy.

CENNIK PODSTAWOWY*

Lp.

Rodzaj usługi

Kwota brutto

Cel wykonania
usługi

1.

Montaż
podstawowy 8% Vat

1200,00 zł

Dla osób ﬁzycznych,
gdy montaż jest dla celów
mieszkaniowych

2.

Montaż
podstawowy 23% Vat

1366,67 zł

Dla wszystkich pozostałych
przypadków (w tym dla
osób ﬁzycznych dla innych
celów niż mieszkaniowe)

Naszym Klientom proponujemy zakup urządzenia wraz z możliwością
montażu realizowanego przez certyﬁkowaną ﬁrmę montażową.
Szczegóły na drugiej stronie.

Dojazd

3.

Lista podmiotów certyﬁkowanych opublikowana jest na stronie Urzędu
Nadzoru Technicznego:
-certyﬁkaty dla przedsiębiorców:
https://www.udt.gov.pl/wykazy/REJ_ZAKL_UPR_FG.html
-certyﬁkaty dla personelu:
https://www.udt.gov.pl/wykazy/REJ_FGAZ.html
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(liczony od serwisu
Dającego Zlecenie do
domu klienta)

1,20 zł / km

*Cennik usług dodatkowych, nieujętych w cenniku podstawowym, wraz
z pełnym zakresem montażu podstawowego znajdą Państwo w cenniku
szczegółowym.
Castorama podczas realizacji sprzedaży klimatyzacji typu split zobowiązana
jest prowadzić rejestr sprzedanych urządzeń oraz do przechowywania kopii
dowodów uprawniających do ich sprzedaży przez okres 5 lat.
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