
I. Gazomierz

II. Gazowy podgrzewacz wody

III. Kuchenka gazowa

IV. Instalacja

Protokół z rocznego przeglądu stanu technicznego instalacji gazowej w lokalu

Podpis

B. Podsumowanie:

Podpis lokatora

      - stwierdzono wyciek gazu:

na kolanku za gazomierzem na kolanku przed gazomierzem

      - stwierdzono wyciek gazu:

      - stwierdzono wyciek gazu: na połączeniu giętkim

Imię i Nazwisko:

na klatce schodowej

      - stwierdzono wyciek gazu: na zaworze za gazomierzem na zaworze przed gazomierzem

A. Wyniki przeprowadzonej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej:

na śrubunku za gazomierzem na śrubunku przed gazomierzem

Data sporządzenia:

na kolanku

na kolanku

na zaworze

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO 

INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALU 

Podpis i pieczątka z uprawnieniami

Adres budynku: Numer lokalu:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)), (Dz. Urz. UE L 119, z 4.5.2016, s.1, z późn. zm.) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Tarnowska  Spółdzielnia Mieszkaniowa z 

siedzibą w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez Zarząd TSM.

     • Podanie danych jet niezbędne w celu wykonania rocznych przeglądów zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo    budowlane w zw. z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na TSM) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie 

uzasadniony interes TSM).

     • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

     • Dane mogą być udostępniane przez Spółdzielnię podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji  na podstawie umów powierzenia danych (firmy wykonujące przeglądy mieszkań: budowlane, przeglądy kominiarskie, przeglądy 

       instalacji elektrycznych i gazowych oraz innym podmiotom na podstawie przepisów prawa (np. Sąd, Komornicy, Urząd Miasta).

     • Protokół stanowi integralną część dokumentacji budynku i będzie przechowywany bezterminowo (przez okres istnienia budynku) zgodnie z art. 63 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz w celach archiwalnych na mocy art. 89 RODO.

     • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy RODO.

     • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółdzielni pod adresem e-mail: iod@tsmtarnow.pl

prawidłowy

nadaje się

nieprawidłowy

nie nadaje się

na gazomierzu

na urządzeniu

na śrubunku

zlikwidowany

na urządzeniu

na śrubunku

zlikwidowana

 lokal użytkowy

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że w związku ze stwierdzonymi

wyżej nieprawidłowościami (dot. wyróżnionych pogrubioną

czcionką i podkreśleniem) wykonam ich naprawę we własnym

zakresie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz

dostarczę do Administracji protokół z próby szczelności w terminie

jak obok.

Równocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nie

wykonania powyższych prac, wszelkie konsekwencje z tego tytułu

wynikające, a mogące doprowadzić do zatrucia, pożaru, eksplozji

itp. tak w mieszkaniu jak i w budynku będą mnie obciążały. 

Termin usunięcia usterek leżących w gestii lokatora 

(dot. wyróżnionych pogrubioną czcianką i podkreśleniem) :

zlikwidowany

do dalszej eksploatacji

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdza się, że stan instalacji 

i urządzeń gazowych jest:

na zaworze


