ZLECENIE
Zleceniodawca - Firma ☐ Osoba fizyczna ☐ *

Dane osoby do kontaktu

Pełna nazwa firmy/ imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

Telefon

Adres wysyłkowy (wypełnić, jeżeli jest inny niż powyżej)

e-mail

Telefon

e-mail

NIP

1.

Dane do świadectwa wzorcowania (jeżeli inne niż zleceniodawcy):

Chcę otrzymywać powiadomienia o statusie
naprawy/wzorcowania*1
pocztą elektroniczną

☐

SMS-em

☐

UWAGA!
Niniejsze zlecenie usługi jest równoznaczne z zapoznaniem się
i akceptacją Regulaminu usług świadczonych przez Laboratorium
Badawczo-Wzorcujące i Serwis SONEL S.A., określonych w nim metod
i wymagań dla procesu wzorcowania oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi.

Pełna nazwa firmy/ imię i nazwisko
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)

Regulamin dostępny jest na stronie https://www.sonel.pl

Forma płatności (ustalona ze zleceniobiorcą):2b

Czytelny podpis

Przyrządy pomiarowe
Wybór zlecenia*
Naprawa
lp.

gwarancyjna

pogwarancyjna

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

Wzorcowanie

Typ

Numer
fabryczny

Uwagi

☐
☐
☐
☐
☐

Ważne informacje:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Do zlecenia naprawy gwarancyjnej należy dołączyć kartę gwarancyjną i kserokopię dowodu zakupu.
Dostępne formy płatności: gotówkowe przy odbiorze przesyłki, płatne kurierowi, PRO FORMA (przedpłata) lub gotówkowe i płatność kartą przy odbiorze w
siedzibie firmy chyba, że ustalono inaczej. Szczegóły określone są w Regulaminie.
Odesłanie przyrządu firmą kurierską – koszt wysyłki: 20 zł netto (płatność przelewem), 30 zł netto (płatność za pobraniem).
Przyrządy objęte gwarancją należy odsyłać do serwisu za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL.
Na prośbę zleceniodawcy (informacja w polu Uwagi) w świadectwie wzorcowania może zostać umieszczona informacja o zgodności z wymaganiami określonymi
w specyfikacji przyrządu i jest to usługa dodatkowo płatna. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami wykonywane jest na podstawie wytycznych zawartych w
dokumencie ILAC-G8:09/2019 „Wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności” w oparciu o akceptację prostą i ryzyko błędnej oceny
związane z tą zasadą.
Przesyłkę proszę oznaczyć dopiskiem „SERWIS” – zgodnie z przykładem
SONEL S.A.

Kontakt w zakresie Serwisu i usług Laboratorium Badawczo-Wzorcującego:
tel.: +48 74 85 83 800, fax +48 74 85 83 809

ul. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
SERWIS

* proszę o wybór opcji, zaznaczając odpowiednie pole znakiem X
1

Administratorem Twoich danych osobowych będzie firma SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy, kod 58-100, przy ul. Wokulskiego 11. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyłącznie w celu wysyłania powiadomień o statusach realizacji usługi. Odbiorcami Twoich danych są osoby
upoważnione i podmioty, którym zlecamy wykonywanie naszych usług, np. wysyłki powiadomienia e-mail lub sms. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń. Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych poprzez kontakt na adres e-mail: rodo@sonel.pl Przysługuje Tobie prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochronny Danych
Osobowych.
2
Nie dotyczy napraw gwarancyjnych.
Firma SONEL S.A. zapewnia poufność i odpowiada za zarządzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas realizacji zleconych usług.
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