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INFORMACJE DO WYKONANIA PROJEKTU
- CZEŚĆ GRAFICZNA

ważny od 02.01.2019 r.

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE RODZAJU PROJEKTU
•
•
•

Projekt koncepcyjny (projekt określający wstępną wizję funkcjonalno - przestrzenną
projektowanego obiektu).
Projekt technologiczny (projekt uwzględniający układ funkcjonalny wraz z wyposażeniem
sprzętu).
Projekt branżowy ( projekt uwzględniający wytyczne branżowe : wodno-kanalizacyjne,
elektryczne, gazowe obejmujące szczegółowy opis wszystkich przyłączy potrzebnych do
montażu urządzeń gastronomicznych).

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTORA/DEALERA
•
•
•

Kontakt do osoby wypełniającej formularz (imię, nazwisko, firma, mail, nr telefonu).
Opiekun handlowy RM Gastro (Marceli Maryanek / Sebastian Kupski / Filip Sznajder
/ Tadeusz Kędzierski / Tomasz Nowak / Bartłomiej Kubica / Daniel Grabarczyk).
Kontakt do osoby posiadającej szczegółowe dane dot. Inwestycji (inwestor, partner
handlowy, architekt - telefon, mail).

3. INFORMACJA DOTYCZĄCE OBIEKTU/INWESTYCJI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nazwa obiektu/planowanej inwestycji wraz z pełnym adresem (min. ulica i miejscowość).
Informacja czy istnieje jakaś dokumentacja - .dwg, rzuty, przekroje itp. (Tak / Nie).
Jeżeli istnieje dokumentacja prosimy o przesłanie plików na projekty@rmgastro.pl
Informacja, czy w obiekcie planowana jest pełna produkcja / praca na półproduktach?
Czy można ingerować w ściany (Tak / Nie)?
Informacja o charakterze obiektu oraz specyﬁkacja (rodzaj kuchni: włoska, regionalna itp.).
Krótki opis funkcjonowania obiektu (m.in. forma wydawania posiłków np. a’la carte, bufet).
Informacja odnośnie sprzętu - czy odbyła się już rozmowa z klientem/inwestorem i zostało
ustalone wyposażenie sprzętowe, czy jest dowolność (tzn. nasza propozycja).
Jaki rodzaj zasilania urządzeń będzie preferowany i dostępny w planowanej inwestycji
(Prąd / Gaz)?

Do wykonania projektu wymagane jest przesłanie projektu w pliku .dwg lub .pdf, skan z czytelnymi wszystkimi
wymiarami (w dobrej jakości) na maila: projekty@rmgastro.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy.
RM Gastro Polska Spółka z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 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, zwanego dalej „RODO” – iż: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RM Gastro Polska Spółka
z o.o. z siedzibą 43-450 Ustroń ul. Sportowa 15A, • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy, • celem przetwarzania jest przedstawienie – na Pani/Pana życzenie – oferty (informacji handlowej) przed zawarciem umowy, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji, • Pani/
Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom
pocztowym w celu doręczania korespondencji, • dane będą przechowywane przez okres pięciu lat od daty przedstawienia oferty, • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • podanie danych osobowych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność przedstawienia oferty.

KONTAKT:
projekty@rmgastro.pl

projektanci: +48 781 001 519, +48 333 33 64 01
doradztwo: +48 607 206 057, +48 33 333 64 29

