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  Prośba o dostęp do serwisu wraz z oświadczeniem o zachowaniu tajemnicy. 

Jestem zainteresowany pełnym dostępem do strony www.rto.mgbs.pl. Reprezentuję firmę z branży 
przemysłowej. Oświadczam, że dane które podaję w formularzu są prawdziwe. Oświadczam również ,że 
informację ,które nabędę korzystając z pełnego dostępu serwisu nie zostaną przekazane osobom trzecim z poza 
mojej firmy lub innym firmom wykonawczym. Dostęp do informacji z serwisu zostanie wykorzystany tylko i 
wyłącznie na potrzeby mojej firmy. Potwierdzam również fakt ,że moja firma w wyposażeniu swoich maszyn 
posiada urządzenie typu Regeneracyjny dopalacz termiczny (RTO). 
 
 
Dane kontrahenta : 
 
Imię Nazwisko: ……………………………………………………………………. 
 
Funkcja w firmie: ………………………………………………………………… 
 
 
 
Adres firmy ubiegającej się  o dostęp do serwisu:        
 
 
                         Ulica i numer ………………………………………………………………………………………………   
                               
                           Miasto i  
                         kod pocztowy .....……………………………………………………………………………………… 
 
 
Dane firmy ubiegającej się  
o pełen dostęp do serwisu:  
                        
                       Numer NIP …………………………………………………………………………………………………. 
                                          
                       Nazwa firmy …………………..………………………………………………………………………….. 
                                          
                       Branża …………………………………….…….…………………………………………………………… 
                                      
                       Rodzaj produkcji …………………………………………………………………………………………   
 
Informację na temat urządzenia w moim zakładzie pracy ,które jest na wyposażeniu firmy ubiegającej się o pełen 
dostęp do serwisu. Oraz informację ogólne. 
 
Producent urządzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Czy urządzenie jest już po gwarancji producenta :  TAK     NIE      NIE DOTYCZY 
 
Jeśli powyższa odpowiedź brzmi tak to czy  
posiadasz zgodę producenta na obsługę   :            TAK       NIE      NIE DOTYCZY 
urządzenia przez firmy zewnętrzne 
 
Czy posiadasz dokumentację obsługi  
urządzenia w języku polskim lub angielskim :        TAK       NIE      NIE DOTYCZY 
 
 
Czy posiadasz dokumentację w formie książki  :    TAK       NIE      NIE DOTYCZY 
serwisowej dotyczącej napraw  
i przeglądów urządzenia  
 
Jeśli powyższa odpowiedź brzmi NIE to czy    :       TAK       NIE      NIE DOTYCZY 
chciałbyś stworzyć taką dokumentację 
 dla swojego urządzenia 
 
 Jeśli dojdzie do naszej wizyty w twoim  
 zakładzie przemysłowym czy umożliwisz nam  :   TAK       NIE      NIE DOTYCZY  
 konsultację oraz wsparcie merytoryczne  
 działu technicznego (DUR) pracującego  
 w twoim zakładzie   
 
 Jeśli dojdzie do naszej wizyty w twoim  
 zakładzie przemysłowym czy umożliwisz nam  :   TAK       NIE      NIE DOTYCZY  
 konsultację działu BHP pracującego  
 w twoim zakładzie   

 
                                                                                                                                            
    Pieczęć zakładowa :                                                                                                Podpis osoby uprawnionej                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                       do wypełnienia formularzu :                                              
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