Document A
Declaració del comercialitzador d’equips no segellats hermèticament i carregats amb
gasos fluorats d’efecte d’hivernacle que requereixen ser instal·lats per empreses
habilitades amb personal certificat per a la seva instal·lació
Dades del comprador de l’equip
Nom i cognoms/Raó social

NIF/DNI/NIE

Adreça

Codi postal

Població

Província

Telèfon mòbil

Dades de l’equip

Adreça electrònica

Marca

Model

Número de sèrie

Quantitat i tipus de gas

DECLARACIÓ
Declaro que he informat al comprador d’un equip no segellat hermèticament i carregat amb gasos fluorats de l’obligació que la instal·lació
d’aquest equip la porti a terme una empresa habilitada amb personal certificat per a la seva instal·lació d’acord amb el Reial decret
115/2017, de 17 de febrer, i el Reglament (UE) 517/2014, sobre gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, així com la seva obligació de
remetre’m en un termini d’un any declaració acreditativa del compliment d’aquest requisit legal.
Així mateix, s’ha informat al comprador sobre les responsabilitats que deriven en cas d’incompliment d’aquesta obligació.
Declaro que he informat al comprador del tractament on han quedat recollides les seves dades personals.
Població i data
Signatura del comercialitzador de l’equip

Signatura del comprador de l’equip

En compliment de la regulació del RGPD (UE) 2016/679, les dades facilitades en aquest formulari, passaran a formar part del sistema de tractament de dades de
MAGSERVEIS amb la finalitat de gestionar la correcta comercialització dels equips que contenen gasos fluorats conforme s’estableix al Reial Decret 115/2017, de 17
de febrer. Aquestes dades es conservaran en els terminis previstos per la Llei i podran ser cedides als organismes públics que ho sol·licitin. Vostè podrà exercitar els seus
drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació al tractament mitjançant l’email marketing@magserveis.com.
Les dades de les persones compradores de l’equip que no hagin complert amb l’obligació legal d’informar el comercialitzador de l’empresa o professional habilitats que
ha realitzat la instal·lació es trametran al Departament de Territori i Sostenibilitat (http://territori.gencat.cat/tractament_dades_092).

