BIKT.R.031.P.01_ZWB
Wersja 10 z dnia 01.07.2019

ZLECENIE WYKONANIA BADAŃ ZWB

nr

______ /______ *
* wypełnia Intermeko

Zleceniodawca:

Osoba kontaktowa:

…………………………………………………

…………………………………………….…..

nazwa działu / firmy

imię i nazwisko

___ - ______ …………………………………

tel. .…………………………………….………

Miejscowość

Kod pocztowy

ul. …………………………………………………..
NIP: _____________________________________
Rodzaj badanego towaru:

..……………………………………………………………………………….………

Dostawca/producent:

..……………………………………………………………………………….………

Cel / zakres badań / uwagi:

..……………………………………………………………………………….………

……………………..……………………………………………………………………………………………………….
……………………..……………………………………………………………………………………………………….
……………………..……………………………………………………………………………………………………….
Wykaz obiektów badań:
NAZWA CZĘŚCI

L.P.

NR OE CZĘŚCI 2

OZNACZENIE PRÓBKI 1

ILOŚĆ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1

Oznaczenia producenta widoczne na próbkach, nr ref. producenta.

Wersja językowa raportu:

polska

2

jeśli jest znany

angielska

Zlecając badanie Intermeko Europe Sp. z o.o.:
• Oświadczam, że zapoznano mnie z warunkami, metodami, zakresem i kryteriami badań
• Zobowiązuje się do przestrzegania Klauzuli poufności umieszczonej na dole strony
……/……/…………
Data

…..……………….….……..

………………………………..

Podpis zleceniodawcy

Podpis przedstawiciela
Intermeko

Klauzula poufności
Intermeko Europe Sp. z o.o. i Zleceniodawca zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji poufnych
w szczególności technicznych i technologicznych, handlowych, ekonomicznych, finansowych, prawnych i organizacyjnych oraz innych
posiadających wartość gospodarczą, dotyczących obojga stron, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.
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ZLECENIE WYKONANIA BADAŃ ZWB

nr

______ /______ *
* wypełnia Intermeko

Wykaz próbek część 2 :
L.P.

NAZWA CZĘŚCI

NR OE CZĘŚCI 2

OZNACZENIE 1

ILOŚĆ

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1

Oznaczenia producenta widoczne na próbkach, nr ref. producenta.

2

jeśli jest znany

Administratorem danych osobowych jest Intermeko Europe sp. z.o.o, ul. Warszawska 19c, Blizne Łaszczyńskiego 05-082 Stare
Babice, tel.+48 224698970, e-mail: kontakt@intermeko.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
można skontaktować się pod adresem: iod@intercars.eu.
Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem realizacji usługi, a ich niepodanie uniemożliwi jej wykonanie. Dane będą
przetwarzane w celach związanych z realizacją usługi (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy) oraz
ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).
Dane będą przechowywane przez okres: wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami kodeksu cywilnego,
przepisami o rachunkowości) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Klauzula poufności
Intermeko Europe Sp. z o.o. i Zleceniodawca zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji poufnych
w szczególności technicznych i technologicznych, handlowych, ekonomicznych, finansowych, prawnych i organizacyjnych oraz innych
posiadających wartość gospodarczą, dotyczących obojga stron, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.

