
 

WARUNKI OTRZYMANIA AUTORYZACJI 
NA WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW I NAPRAW 

PODRĘCZNEGO SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO
BOXMET-TRADE SP. Z O.O.

Firma ubiegająca się o autoryzację powinna spełnić poniższe warunki:
1. Powinna być wyposażona w odpowiednie narzędzia serwisowe niezbędne do wykonywania 

czynności serwisowych.
2. Osoba wykonująca czynności serwisowe powinna posiadać kwalifikacje w postaci kursu 

konserwatora podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.
3. Osoba wykonująca czynności serwisowe powinna odbyć szkolenie autoryzacyjne.
4. Powinna stosować wyłącznie oryginalne części zamienne oferowane przez wytwórcę gaśnicy. 
5. Powinna stosować oznakowanie gaśnicy zgodne z przyjętym wzorem producenta.
6. Powinna stosować się do czynności serwisowych producenta.
7. Powinna zezwolić na kontrolę zakładu serwisowego przed uzyskaniem autoryzacji.

Informacje Uzupełniające.
1. BOXMET-TRADE Sp. z o.o. umożliwia bezpośredni zakup części i narzędzi do serwisowania 

gaśnic firmom posiadającym ważne Świadectwo Autoryzacji.
2. Autoryzacja udzielana jest na okres 2 lat.
3. Autoryzacja może zostać cofnięta w przypadku naruszenia warunków jej wydania.
4. Wypełniony i podpisany komplet dokumentów autoryzacyjnych (załączniki 1-3) należy przesłać 

na adres: trade@boxmet.com.pl

Informuje, iż zapoznałem/am się z warunkami wydania autoryzacji co potwierdzam czytelnym podpisem.

……………………………
       czytelny podpis i pieczątka

……………………………..
                miejscowość, data 

BOXMET TRADE Sp. z o o. Piskorzów  51, 58-250 Pieszyce, 
Kapitał Zakładowy 320 000 zł, 
Wpis do rejestru – Sąd Rejonowy IX Wydział Gosp. we Wrocławiu 
KRS nr 0000204445, P 891530529, NIP 882-194-59-58 

tel.: (074) 83-69-238w23, fax : (074) 83-69-268, 
 http://www.boxmet-trade.com.pl , e-mail: trade@boxmet.com.pl
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Załącznik nr 1.

…………………………….
Pieczątka firmowa przedstawiciela handlowego 
BOXMET-TRADE Sp. z o.o. wydającego opinię.

Sz.P. 
Sebastian Rozborski
Prezes Zarządu
BOXMET-TRADE Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce

KARTA INFORMACYJNA 

Niniejszym potwierdza się, iż firma / zakład 1.:

…………………………………………………………………………………………………………….
……..
…………………………………………………………………………………………………………...
……….………………………………………………………………………………………………………
zaopatruje się w części zamienne do gaśnic produkcji BOXMET-TRADE Sp. z o.o. 

W związku z powyższym prosimy o wydanie Świadectwa Autoryzacji powyższej firmie / 
zakładowi na wykonywanie przeglądów i napraw podręcznego sprzętu przeciwpożarowego produkcji 
BOXMET-TRADE Sp. z o.o.

……..…..………………………………
Podpis i pieczątka przedstawiciela handlowego

BOXMET-TRADE Sp. z o.o.

……………………………
data

1. Pełne dane firmy/zakładu, telefon, adres email.

BOXMET TRADE Sp. z o o. Piskorzów  51, 58-250 Pieszyce, 
Kapitał Zakładowy 320 000 zł, 
Wpis do rejestru – Sąd Rejonowy IX Wydział Gosp. we Wrocławiu 
KRS nr 0000204445, P 891530529, NIP 882-194-59-58 

tel.: (074) 83-69-238w23, fax : (074) 83-69-268, 
 http://www.boxmet-trade.com.pl , e-mail: trade@boxmet.com.pl
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Załącznik nr 2.

KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY 

DO WYDANIA ŚWIADECTWA AUTORYZACJI

NA WYKONYWANIE

 PRZEGLĄDÓW I NAPRAW PODRĘCZNEGO SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO

NAZWA FIRMY / ZAKŁADU*……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

KOD POCZTOWY…………………..…………… 

MIASTO…………………………………………..

UL………………………………………………… 

NIP ………………………………………………..      

TEL………………………………………………..

ADRES E-MAIL………………………………….

….……………………………
       czytelny podpis i pieczątka firmy

……………………………..
                 miejscowość i data

Powyższe dane zostaną wykorzystane tylko do celów autoryzacyjnych.

BOXMET TRADE Sp. z o o. Piskorzów  51, 58-250 Pieszyce, 
Kapitał Zakładowy 320 000 zł, 
Wpis do rejestru – Sąd Rejonowy IX Wydział Gosp. we Wrocławiu 
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*wypełnić wszystkie pola pismem drukowanym

Załącznik nr 3.

OŚWIADCZENIE 
O WYPOSAŻENIU ZAKŁADU SERWISOWEGO.

Oświadczam, iż firma ………………………………………………………………………
posiada następujący sprzęt do wykonywania przeglądów i napraw podręcznego sprzętu 
przeciwpożarowego:

1………………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………………………………………..

4………………………………………………………………………………………………………..

5………………………………………………………………………………………………………..

6………………………………………………………………………………………………………..

7………………………………………………………………………………………………………..

8………………………………………………………………………………………………………..

9………………………………………………………………………………………………………..

10………………………………………………………………………………………………………

……………………………
       czytelny podpis i pieczątka

……………………………..
                miejscowość, data 

BOXMET TRADE Sp. z o o. Piskorzów  51, 58-250 Pieszyce, 
Kapitał Zakładowy 320 000 zł, 
Wpis do rejestru – Sąd Rejonowy IX Wydział Gosp. we Wrocławiu 
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Załącznik Nr 4
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na  przetwarzanie  moich danych  osobowych  zamieszczonych  w
niniejszym  formularzu  przez  nas:  Boxmet  Trade  spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w  Piskorzowie,  w  celu
uzyskania świadectwa autoryzacji. 

…………………………………………
Podpis 

Informacja o prawie cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Cofnięcie  zgody  nie  będzie  wpływać  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem. 

Obowiązek informacyjny

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Boxmet Trade spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (58-250 Pieszyce, Piskorzów 51), KRS nr 0000204445, zwanym dalej Boxmet. 
Przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  wyłącznie  w  celu  realizacji  umów,  dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub w celu obrony przed roszczeniami, udokumentowania wykonania usług dla
celów  podatkowych,  celów  statystycznych.  Podstawą  prawną  przetwarzania  pozyskanych  danych
osobowych  jest  zawarta  umowa  lub  złożona  oferta.  Boxmet  przekazuje  dane  osobowe  wyłącznie
następującym kategoriom podmiotów:
1. świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
2. księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
3. transportowym lub kurierskim,
4. kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
Pozyskane  dane  osobowe  są  przechowywane  przez  okres  przedawnienia  roszczeń  podatkowych  lub
roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Każdy ma prawo dostępu
do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu  wobec  przetwarzania  jego  danych.  Dostęp  do  danych  możliwy jest  w  siedzibie  Boxmet;
udostępnia się adres email:  rodo.trade@boxmet.com.pl, za pomocą którego można kontaktować się w
sprawie danych osobowych. Każda osoba, której dane pozyskano ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
Boxmet nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Podanie danych osobowych w
zakresie  wskazanym  w  umowie/ofercie  jest  wymogiem  zawarcia  umowy.  Podanie  danych  jest
dobrowolne, jednak nie podanie danych osobowych uniemożliwi Boxmet zawarcie umowy lub złożenie
oferty.  Nie  podejmujemy  zautomatyzowanych  decyzji  na  podstawie  danych  osobowych,  w  tym  nie
dokonujemy profilowania.
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