
REGISTRACE SOLÁRNÍHO KOLEKTORU BSK PRO
pro poskytnutí písemné záruky 15 let (ev. 10 let)

Originál vyplněné registrace zašlete do 3 měsíců od položení kolektorů na adresu: 
BRAMAC střešní systémy spol. s r.o., Prosek Point, Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
tel.: 266 770 172, e-mail: solar.cz@bramac.com, www.bramac.cz

Firma:

Sídlo fi rmy  
ulice: č. p.: 
obec: PSČ:

IČO:

Krytina:   BRAMAC  jiná

Datum položení kolektoru: 

Provádějící fi rma  (pro registraci jsou nutné vyplněné všechny údaje)

Na solární kolektor(y) bude vystaven záruční list na 
dobu 10 let. V případě umístění solárních kolektorů do 
střechy splňující podmínky pro získání 15leté záruky na 
funkčnost střešního systému, bude poskytnuta záruka 
na dobu 15 let.

Dne:

Dne:

razítko a podpis

razítko a podpis

Typ Počet ks Výrobní číslo(a)

BSK PRO 4

BSK PRO 6

BSK PRO 8

BSK PRO 10

příjmení: jméno:

Adresa nemovitosti
ulice: č. p.: 
obec: PSČ:
Není-li dosud adresa, zadejte č. parcely, KÚ a obec  

Adresa pro zaslání záručních listů (není-li shodná s adresou nemovitosti)
příjmení: jméno:
ulice: č. p.: 
obec: PSČ:

E-mail: telefon:  

Druh stavby (RD, hotel, škola atd.):   novostavba   rekonstrukce

Vlastník nemovitosti  (pro registraci jsou nutné vyplněné všechny údaje)

Souhlas se zpracování osobních údajů. Svým podpisem jako subjekt údajů výslovně, svobodně a dobrovolně souhlasím, aby společnost BRAMAC 
střešní systémy spol. s r. o., IČ: 15052346, se sídlem Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9 - Prosek, na základě tohoto souhlasu jako správce údajů 
shromažďovala, uchovávala a zpracovávala mé osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“ ve znění pozdějších 
předpisů (osobními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa), a to pro účely plnění ze Záruky na funkčnost 
střešního systému BMI BRAMAC.
Svůj výslovný souhlas uděluji samostatným podpisem tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů. Poskytnuté údaje budou společností BRAMAC 
střešní systémy spol. s r. o. užity jen v souladu s účely, ke kterým byl udělen. Souhlas se uděluje na dobu maximálně 10 let od jeho udělení. Souhlas 
s udělením osobních údajů není povinný a subjekt údajů je oprávněn jej kdykoliv odvolat, a to písemnou nebo elektronickou formou. Subjekt údajů 
má právo požadovat od společnosti BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. přístup k osobním údajům, které se jej týkají (zejména právo na poskytnutí 
informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů), dále 
má právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. 
BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. bude osobní údaje zpracovávat manuálně. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Bez udělení 
souhlasu se zpracováním osobních údajů nelze Záruční list vystavit.



zde přeložte

BRAMAC
střešní systémy spol. s r. o.
Prosek Point, Prosecká 855/68
190 00 Praha 9


