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Badania okien i drzwi zewnętrznych 
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Formularz zlecenia badań oznaczenia wytrzymałości narożników. Strona 1 z 2 

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., ul. J. Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych 

Działalność stacjonarna: ul. Wrocławska 142B, 58-306 Wałbrzych 
NIP PL 8862868350, KRS 0000461727 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 5000 zł. 

Zlecenie na wykonanie badań oznaczenia wytrzymałości zgrzewanych naroży z profili PVC  
zgodnie z normą PN-EN 514:2002 

Oznaczenie wytrzymałości zgrzewanych naroży ościeżnic. 
Minimum 3 próbki z każdej głowicy zgrzewającej. 
 
Należy oznaczyć każdy zgrzany narożnik aby zidentyfikować z jakiej głowicy pochodził  
(np. lewa – L nr 1 itd., prawa P nr 1 itd.). 

System profili, symbol  
Ilość / suma 
sztuk 

 

Temperatura lustra 
zgrzewającego [

o
C] 

 
Czas topnienia 
[s] 

 
Czas docisku / 
stygnięcia [s] 

 

Oznaczenie wytrzymałości zgrzewanych naroży skrzydeł. 
Minimum 3 próbki z każdej głowicy zgrzewającej. 
 
Należy oznaczyć każdy zgrzany narożnik aby zidentyfikować z jakiej głowicy pochodził  
(np. lewa – L nr 1 itd., prawa P nr 1 itd.). 

System profili, symbol  
Ilość / suma 
sztuk 

 

Temperatura lustra 
zgrzewającego [

o
C] 

 
Czas topnienia 
[s] 

 
Czas docisku / 
stygnięcia [s] 

 

Data zlecenia badań:  

Miejsce pobrania próbek: 
Jeśli adres zakładu produkcyjnego jest taki sam, wpisać tylko: hala produkcyjna 

Raport z badań:   email (.pdf)   wydruk (list polecony) 

Dane zlecającego badania. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO) wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych. 

Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ofert marketingowych oraz informacji 

handlowych na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej: ………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych o f e r t  m a r k e t i ngo wy c h  o r a z  informacji 

handlowych na podany przeze mnie numer telefonu: ……………………………………. 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016): 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. z siedzibą w 

Wałbrzychu, ul. J. Kasprowicza 21/2, 58-300 Wałbrzych, biuro: ul. Wrocławska 142b, 58-306 Wałbrzych, KRS: 0000461727,       
NIP: 8862868350, REGON: 020573602 

dane do kontaktu: 
a) telefon: 74 840 14 63, 696 050 073 
b) e-mail: sekretariat@badaniaokien.pl, biuro@badaniaokien.pl 

2. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a zatem w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą przed zawarciem umowy lub w celu wykonania umowy. Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane wymagane w 

formularzu. 

3. Przetwarzanie danych użytkownika w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie ofert marketingowych oraz informacji handlowych 

odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, firma, numer telefonu 

i/lub adres poczty elektronicznej. 

4. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

ale pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie swojej rezygnacji na adres  e-mai: sekretariat@badaniaokien.pl, biuro@badaniaokien.pl.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa następujące kategorie odbiorców: zewnętrzna firmy IT, firmy świadczące usługi kadrowe, inne będące zewnętrznym dostawcą 

usług dla Administratora. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie 

krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który administrator zobowiązany jest przetwarzać 

dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej lub w do momentu 

cofnięcia zgody. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

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

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy. 
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Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., ul. J. Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych 

Działalność stacjonarna: ul. Wrocławska 142B, 58-306 Wałbrzych 
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Raporty z badań zostaną wysłane przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. po odnotowaniu na swoim koncie bankowym 
100% kwoty wartości zlecenia. 
Po otrzymaniu maila ze zleceniem wystawimy fakturę VAT na uzgodnioną wcześniej kwotę za wykonanie badań. 
Wypełniony formularz zlecenia należy zeskanować i wysłać na adres e-mail: biuro@badaniaokien.pl  
Załączyć przekroje w skali 1:1 dla w/w profili.  
Zgrzane narożniki należy wysłać na adres laboratorium: Działalność stacjonarna: ul. Wrocławska 142B, 58-306 Wałbrzych 
-  po uprzednim skonsultowaniu terminu. 

Firma (dane do faktury, NIP) 

 

Osoba i telefon do kontaktu 
 

Podpis Zleceniodawcy lub osobowy 
upoważnionej przez Zleceniodawcę 

Podpis. Pieczątka. Data 

 
Uwaga: Proszę kontaktować się z Laboratorium w celu ustalenia długości ramion 
narożników, które Producent będzie przygotowywał do badań.  
 
Wykonanie zgrzanych narożników do badań oznaczenia wytrzymałości. 
 
 
 Lz 
 
 

 
 
NIE - usuwać wypływek po 
zgrzaniu.  
 
NIE - stosować wzmocnień.  
 
NIE - wykonywać żadnych 
otworów. 

 
 Przycięcie ramion  
 pod kątem 45o 

  
 
 
 
 Notatki:  
 
 
 
 
 
 
 

Podpis. Pieczątka. Data 
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