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         Moc przyłączeniowa:                   [KW] 

         Taryfa:  G11      G12       Inne 

         Zabezpieczenie:                [A]  

         Instalacja 3 fazowa (siła):  Tak       Nie            

         Roczne zużycie:                    [zł]                 [KW] 

 

 
 
   
         Planowana moc instalacji:    
                 

                                                                         [KW] 

          

         Montaż na połaci:  
 

           Północ              Południe               Wschód             Zachód 
             Pn-W                   Pn-Z                     Pd-W                  Pd-Z 

 
 
   
          

        Dwuspadowy      Wielospadowy       Płaski 

          

 

 
 
        d =                 [m]         kąt nachylenia =             [o] 
        o =                 [m] 
        k =                 [m] 
 
 

 
 
   
         Dachówka ceramiczna  

                                                                             Zakładkowa 
                                                                             Karpiówka 
                                                                             Esówka 
                                                                             Mnich 
         Dachówka betonowa  

         Blacha trapezowa  

         Blacha falista  

         Papa  

         Inne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ulica 

   Nr działki/domu 

 

 

  miejscowość 

 

mail 

Nr telefonu 

 

 

  Imię i Nazwisko 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Instalacja odgromowa:  Tak       Nie            



                        

                                 CERBER ALARMY ARKADIUSZ CIESIELSKI 
                                 ul. Szybowników 28 (LOTNISKO) 
                                     64-100 LESZNO                                                            

       NIP:  697-130-42-37 
       ALIOR BANK                
       46 2490 0005 0000 4500 8760 4324                                           

                   Tel.: 721-742-697 
              www.cerberalarmy.pl 
                    biuro@cerberalarmy.pl    

 

 

 

Szanowny Kliencie, realizując obowiązek informacyjny informujemy, że dane osobowe                                   

podane w Ankiecie będą przetwarzane 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. L 119/2016)  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arkadiusz Ciesielski, prowadzący działalność gospodarczą 
pod nazwą CERBER ALARMY Arkadiusz Ciesielski. Adres wykonywania działalności 64-100 Leszno, ul. 
Szybowników 28. 

2. Z Administratorem można się skontaktować: 
a) za pomocą adresu e-mail: biuro@cerberalarmy.pl;  
b) w miejscu wykonywania działalności, tj. ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celu: 
a) zawarcia i realizacji umów; 
b) komunikacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;       
c) przygotowania ofert zmierzających do pozyskania kontrahentów;  

4. Pani/ Pana dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CERBER ALARMY Arkadiusz 
Ciesielski, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla 
realizacji tych usług; 

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do ustania obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze; 

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych; 
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
9. Dane osobowe gromadzone przez CERBER ALARMY Arkadiusz Ciesielski są objęte ochroną danych osobowych: 

nie są i nie będą nikomu odsprzedawane ani udostępniane osobom nieupoważnionym; 

 

TAK       NIE      Wyrażam zgodę na otrzymywanie od CERBER ALARMY Arkadiusz Ciesielski drogą elektroniczną na 
wskazany przeze mnie w Ankiecie adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych 
przez CERBER ALARMY Arkadiusz Ciesielski w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną                                    
z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)   

 
TAK       NIE      Wyrażam zgodę na przekazywanie przez CERBER ALARMY Arkadiusz Ciesielski treści, dotyczących  
oferty CERBER ALARMY Arkadiusz Ciesielski na podany przeze mnie numer telefonu, w rozumieniu ustawy                       
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.) 
  

Informujemy, że podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

 

 

Data i czytelny podpis 
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