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Dane projektu

Projektant / Instalator:  

 

Nr klienta Vi.:

Dane inwestycji: 

Miasto / kod

Numer projektu:

Typ budynku:

	 Komercyjny

	 Pojedynczy kocioł

	Mieszkalny

	Modernizacja

	 Kaskada

	Nowobudowany

	 Drugi kocioł (Olejowy/Gazowy)

Zapotrzebowanie na ciepło:

Roczne zap. na energię               kWh Zap. na moc                kW Jednostkowe zap. na ciepło                W/m²

Zapotrzebowanie na cwu              kW Ilość osób                 Powierzchnia                m²

Paliwo:

	 Pelet drzewny zgodne z EN 17225-2 A1 	  Zrębki drzewne zgodne z EN ISO 17225-4 (tylko Vitoligno 300-H) 
(max. P31S/M35)

Podawanie paliwa

	 UWAGA! Szkic zwymiarowany / Plan w PDF / DWG

Silos  Długość               m Szerokość               m Wysokość               m

Kotłownia   Długość               m Szerokość               m Wysokość               m

Podawanie paliwa

	 Elastyczny ślimak/ Silos na granulat

		Zsyp z systemem przenośnika ślimakowego 
Pneumatycznie / ślimak elastyczny

	 System pneumatyczny z sondą

Formularz doboru dla ofertowania / zamówienia  
Vitoligno 300-C/-H moc od 50 do 101 kW

Wypełnienie ankiety i jej wysłanie jest dobrowolne.  
Wypełnienie i wysłanie oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z warunkami opisanymi na ostatniej stronie
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Podawanie za pomocą mieszadła (tylko Vitoligno 300-H)

	Wygarniacz sprężynowy (średnica ramion wygraniacza od 3,5 m do 4,5 m)

Osprzęt

	Wizualizacja

	 Zasobnik cwu               l

	 Aplikacja na smartfon 

	Obiegi grzewcze / ilość             

Bufor wody grzewczej 

	 Pojemność bufora 20 l/kW 	 Pojemność bufora 30 l/kW (zalecane)

Wstawienie kotła 

Otwór do wstawienia  Szerokość               m Wysokość               m Wskaż wszystkie otwory w kotłowni)

Uwagi

Komin: Na zapytanie, Załącz szkic

Lista kontrolna nie zastępuje projektu.

Uwagi:

Formularz doboru dla ofertowania / zamówienia  
Vitoligno 300-C/-H moc od 50 do 101 kW (ciąg dalszy)
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Informacja nt. przechowywania danych osobowych

Formularz doboru dla ofertowania / zamówienia  
Vitoligno 300-C/-H moc od 50 do 101 kW (ciąg dalszy)

1. Administratorem danych osobowych podanych w ankiecie jest Viessmann Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy 
ul. Karkonoskiej 65. (w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  – dalej: RODO)

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Administratorem 
pod numerem telefonu: 71 3607190, adresem mailowym: marketing@viessmann.pl lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania doboru urządzeń firmy Viessmann i przesłania oferty cenowej. 
Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna – jednak niezbędna do obsługi zapytania - zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

4. Odbiorcami danych osobowych podanych w ankiecie mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do innych podmiotów 
wchodzących w skład GRUPY VIESSMANN (wymienione w Deklaracji ochrony danych dostępnej pod adresem: 
https://www.viessmann.pl/pl/deklaracja-ochronydanych.html). Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają 
dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z przygotowana ofertą, ewentualnie 
do momentu cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoba 
której dane dotyczą posiada następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta 
Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez 
przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania przygotowanie doboru i przesłanie oferty nie będzie 
możliwe.
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