FORMULARZ DOBORU STACJI UZDATNIANIA WODY DLA DOMU JEDNORODZINNEGO.
Przed przygotowaniem oferty cenowej na Stacje Uzdatniania Wody (SUW) dla domu jednorodzinnego potrzebujemy od Ciebie kilku istotnych informacji, które pozwolą nam opracować najlepiej dopasowaną ofertę do Twoich potrzeb.
DANE KONTAKTOWE
Nazwa firmy lub imię i nazwisko:

Telefon:

Miejsce instalacji (miejscowość):

E-mail:

Województwo:
DANE TECHNICZNE DLA DOBORU

wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
śląskie
pomorskie
podlaskie
podkarpackie
opolskie
mazowieckie
małopolskie
łódzkie
lubuskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie

Źródło wody

studnia głębinowa
wodociąg

Zapotrzebowanie na wodę

Ilość wanien w domu

szt.

Ilość pralek w domu

szt.
szt.

- dobowe:

m3/dobę

Ilość zmywarek w domu

- godzinowe:

m3/h

Basen w domu

Twardość wody surowej:

mg CaCO3/l

Ilość innych punktów pobierających wodę

Łączna ilość mieszkańców w domu:

osób

Typ zbiornika hydroforowego*:

Ilość toalet w domu

szt.

Czy jest biologiczna oczyszczalnia ścieków*:

Ilość kranów w domu

szt.

Wydajność pompy głębinowej przy ciśnieniu*:

Ilość pryszniców w domu

szt.

* Wypełnić tylko w przypadku poboru wody ze studni głębinowej

Tak
Nie

szt.
szt.

wodno-powietrzny
przeponowy

Nie
Tak

m3/h przy

bar

Jeżeli wodą surową jest woda wodociągowa, nie ma konieczności wypełniania poniższej rubryki analizy wody. W takim przypadku wystarczy podać nazwę miejscowości
i nazwę stacji/przedsiębiorstwa uzdatniania wody, skąd czerpana jest woda wodociągowa w miejscu instalacji (w polu "Inne istotne informacje").
Zwyczajowo na stronach internetowych przedsiębiorstw doprowadzających wodę wodociągową podane są informacje o składzie fizyko-chemicznym doprowadzonej wody. BWT nie ponosi jednak odpowiedzialności za informacje podane przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Zalecamy przeprowadzenie profesjonalnej
analizy wody surowej bezpośrednio przy ujęciu wody w miejscu instalacji. W celu przeprowadzenia pełnej analizy składu wody surowej możecie Państwo zgłosić
się do lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, przedsiębiorstwa doprowadzającego wodę wodociągową, lub do innych wyspecjalizowanych laboratoriów
działających na Państwa terenie.
ANALIZA WODY SUROWEJ Z PODANIEM WARTOŚCI:
Mętność:

NTU

Utlenialność:

mg/l

Jon amonowy:

mg/l

Barwa:

mg/l

Przewodność:

μS/cm

Azotyny:

mg/l

Chlorki

mg/l

Azotany:

mg/l

Żelazo ogólne:

µg/l

Siarczany:

mg/l

Mangan:

µg/l

Bakterie**:

Zapach:

Nieakceptowalny
Akceptowalny

G -- zapachy
R
S
zapachy nienaturalne
roślinne
gnilne

Odczyn pH:
Inne istotne
informacje:

**Podział bakterii na: Escherichia coli (jtk/100 ml); Bakterie grupy coli
(jtk/100 ml); ogólna liczba mikroorganizmów (jtk/1 ml)
„Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej:
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania przed jej cofnięciem.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez BWT Polska Sp. z o.o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123, z póź.zm.),
Wyrażam zgodę na użycie przez BWT Polska Sp. z o.o. wszelkich telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących
dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2018 poz.1954 z póź.zm. ),
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska
116, 01-304 Warszawa
2)	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na otrzymane zapytanie
ofertowe na podstawie Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie 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 (dalej RODO).
3)	Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
a)	
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa,
b)	inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z BWT Polska Sp. z
o.o. przetwarzają dane osobowe np. świadczące usługi informatyczne, prawne, podatkowe, rachunkowe, audytorzy, ochrona obiektu,

BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa
+48 22 533 5700 bwt@bwt.pl

4)	Państwa dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.
5)	Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6)	Zgodnie z RODO macie Państwo prawo do:
a)	dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b)	żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c)	usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
d)	żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e)	przenoszenia danych,
f)	sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub
ze względu na szczególną sytuację,
g)	wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8)	Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi na
przesłane zapytania ofertowe.
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