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   Miejscowość, data 

ZGŁOSZENIE CERTYFIKACJI SERWISU BLACHARSKO-LAKIERNICZEGO 

1. Niniejszym zgłaszamy konieczność wykonanie analizy i określenie stawki za warsztatowe 

prace blacharsko – lakiernicze w Przedsiębiorstwie Zleceniodawcy. 

 

2. Zapłata za wykonanie AUDYTU, ANALIZY i określenie stawki roboczogodziny za warsztatowe 

prace blacharsko – lakiernicze w serwisie, nastąpi po przesłaniu przez PIM FV Proforma za 

opracowane i sporządzone dokumenty. 

 

3. Jednocześnie zobowiązujemy się do przekazania wszelkich danych o naszym 

przedsiębiorstwie niezbędnych do przeprowadzenia procesu Certyfikacji  (Polska Izba 

Motoryzacji zobowiązuje się do poufności danych). 

ZLECENIODAWCA: 

Nazwa firmy  
 

Ulica  
 

Miasto  
 

Kod pocztowy  
 

NIP  
 

Osoba do kontaktu  
 

Telefon  
 

E-mail  
 

Płatnik*  
 

 

ZOBOWIĄZANIE ZGŁASZAJĄCEGO: 

□ Zobowiązuję się do pokrycia należności bądź wyznaczam płatnika*, który w moim imieniu opłaci 

zlecenie tytułem wykonania analizy i określenia stawki rbh za warsztatowe prace blacharsko – 

lakiernicze w Przedsiębiorstwie. 
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□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu Ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści marketingowej pochodzących 

od Polskiej Izby Motoryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa oraz od 

spółki zależnej Polskiej Izby Motoryzacji Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 

15, 02-548 Warszawa 

□ Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Polską Izbę Motoryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Grażyny 13, 02-548 Warszawa oraz przez spółkę zależną Polską Izbę Motoryzacji Consulting Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15, 02-548 Warszawa telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w 

rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne. 

□ Oświadczam, że jestem uprawniony do wyrażenia powyższych zgód na przesyłanie informacji 

handlowej oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych 

systemów wywołujących, w imieniu podmiotu, do którego należą wskazane w powyższym zgłoszeniu 

numery telefonów i adres email. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Izbę Motoryzacji z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa oraz przez spółkę zależną Polską Izbę 

Motoryzacji Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15, 02-548 Warszawa w 

celach marketingowych związanych z prezentacją aktualnej oferty Polskiej Izby Motoryzacji oraz 

Polskiej Izby Motoryzacji Consulting Sp. z o.o. 

□ Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

 

………………………………………………………………  …………………………………………………………. 

Czytelny podpis      Pieczęć firmowa 

 

ZGŁOSZENIE NALEŻY WYSŁAĆ DO BIURA POLSKIEJ IZBY MOTORYZACJI: 

E-mail: rosik@pim.pl lub brzezinski@pim.pl  

Osoba odpowiedzialna za projekt: Ewa Rosik  

Kontakt wyłącznie mailowy (również w sprawie zapytań) 

mailto:rosik@pim.pl
mailto:brzezinski@pim.pl

