
 

ZAPROJEKTUJ Z NAMI           
SWOJĄ WYMARZONĄ ŁAZIENKĘ 
 

Imię nazwisko 

………………………………..…………………………………………….                 Data …………………....................... 

 

 

Potrzeby Klienta: 

PRYSZNIC:  brodzik niski, brodzik wysoki, płytki + odpływ liniowy, drzwi we wnęce, walk-in, kabina półokrągła, 

prostokątna 

BATERIA:  bateria podtynkowa, bateria natynkowa, deszczownica 
WANNA:  wolnostojąca, przyścienna,  zabudowana, z parawanem, półokrągła, prostokątna 

BATERIA: podtynkowa, natynkowa, 4-otworowa 

UMYWALKA:  1 czy 2 – nablatowa, wpuszczana 

BATERIA: podtynkowa, z umywalki, wysoka z blatu 

WC: kompakt, stelaż podtynkowy: do wysokości 120cm,  zabudowa do sufitu 

BIDET: tak / nie 

MEBLE: szafka pod umywalką, słupek, szafka nad geberitem 

GRZEJNIK: tak / nie 

PRALKA: 60 x 60, 60 x 40, ładowana od góry, zabudowana 

SUSZARKA: tak / nie 

LUSTRO: wklejane w płytki, wiszące, z oświetleniem led 

POMIESZCZENIE: do remontu, w budowie, od dewelopera,  KLIENT DOSTARCZYŁ ZDJĘCIE TAK /  NIE  

 

KOLORYSTYKA / PŁYTKI:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INNE UWAGI: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



Zostaw swoje dane. Nasz projektant skontaktuje się z Tobą, w celu ustalenia wygodnego dla 
Ciebie dnia oraz godziny realizacji usługi. 
 
e-mail:…………………………………………………………………… 
 
telefon:…………………………………………………………………. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu poczty 
elektronicznej w celu realizacji usługi projektowania.  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fimal PSB, sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku (76-200), przy ul. Bałtyckiej 3. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie adresu poczty elektronicznej w celu realizacji usługi  projektowania, na 
podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679 UE (dalej "RODO"), przez okres 
konieczny do wykonania i przesłania projektu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do przesłania projektu. Posiada 
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy 
przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email: rodo@fimal.pl lub listownie 
na adres siedziby Firmy.  
Fimal PSB może przekazywać Pani/Pana dane podmiotem przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym 
zwłaszcza podmiotom świadczącym usługi projektowania. Jeśli uznasz, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono 
przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  

 
Otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu Projektu Koncepcyjnego 
Fimal Łazienki.  
 

 
Mam świadomość, że po otrzymaniu Teczki Projektu od Projektanta utracę prawo 
odstąpienia od umowy. Powyższe wynika z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. 
o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), z faktu wykonania przez 
przedsiębiorcę usługi w całości. 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych powyżej 
przez Fimal PSB sp. z o.o.  z siedzibą w Słupsku, ul. Bałtycka 3, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000060454 w celu realizacji działań marketingowych 
przez Fimal PSB sp. z o.o. 
 

 

Data i podpis Klienta: ………………………………………………………………… 
 


