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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 

NIP PL 8862868350, KRS 0000461727 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 5000 zł. 

Uwaga!  - zakreślić właściwe. 

Zlecenie na wykonanie 
badań okien i/lub drzwi 

 w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę 
 w laboratorium MLTB, ul. Wrocławska 142B, 58-306 Wałbrzych 

*waga jednego stojaka z oknami nie może przekraczać 1500 kg 
Uwaga! Warunkiem uruchomienia zlecenia jest wpłata zadatku na konto bankowe laboratorium w 
wysokości minimum 50% wartości brutto zlecenia.  
Konto bankowe: BRE BANK SA  86 1140 2017 0000 4802 0684 6523 

Rodzaj badań zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A2:2016 Tablica ZA.3b według systemu 3AoC 
 badania kontrolne (FPC) - zadanie do wykonania przez producenta w ramach prowadzonej     

Zakładowej Kontroli Produkcji 
Właściwość Norma Metoda Wybór 

1. Przepuszczalność powietrza PN-EN 1026:2016 Badania  

2. Wodoszczelność 
metoda A, nieosłonięte 

PN-EN 1027:2016, metoda A Badania  

3. Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12211:2016 Badania  

4. Nośność urządzeń zabezpieczających PN-EN 14609:2006 Badania  

Wyroby wyprodukowane z kształtowników 
systemu: 
podać dokładną nazwę systemu 

 

Ilość reprezentatywnych obiektów do badań oraz ich typ 
 
(np. okno 3-skrzydłowe, drzwi balkonowe 2-skrzydłowe, drzwi zewnętrzne 1-skrzydłowe) 
dokładny typ i opis szczegółowy opisać w załączniku: „specyfikacja badanego wyrobu” 

 

Data zlecenia badań:  *Data wykonania badań:  

*MLTB zastrzega sobie prawo do zmiany terminu badania i poinformowaniu o tym (wraz z podaniem przyczyny) Zleceniodawcy. 

Dane Zlecającego 

Nazwa firmy, adres, NIP Adres miejsca badania jeśli inny niż adres głównej siedziby 

Osoba do kontaktu 
Imię nazwisko, telefon, e-mail 

 

 
W przypadku dostarczenia próbek/obiektów do badań do laboratorium, Zleceniodawca może odebrać próbki/obiekty wraz dostarczonym wyposażeniem 
do 60 dni od daty wysłania raportów z badań (obowiązuje data stempla pocztowego). Po upływie terminu odbioru próbki/obiekty zostaną zezłomowane 
przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. .     
Raporty z badań zostaną wysłane przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. po odnotowaniu na swoim koncie bankowym 100% kwoty 
wartości zlecenia. 
 
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 n g o w y 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. 
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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 

NIP PL 8862868350, KRS 0000461727 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 5000 zł. 

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. 

 

 

Podpis Zleceniodawcy lub osobowy upoważnionej przez Zleceniodawcę 

 nazwisko i stanowisko miejscowość data podpis i pieczęć firmowa 

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