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Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o.
Zakład Certyfikacji
ul. Mickiewicza 10a, 83-262 Czarna Woda
tel. (0-58) 587 8216, fax (0-58) 587 8716
www.obrppd.com.pl, e-mail: obrppd@obrppd.com.pl

WNIOSEK DPW-C
O PRZEPROWADZENIE PROCESU CERTYFIKACJI
O ROZSZERZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU NUMER………………………………..
O PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU NUMER………………………………
O ODNOWIENIE CERTYFIKATU NUMER………………………………………………...
O OGRANICZENIE CERTYFIKATU NUMER………………………………………………...
Nazwa i adres wnioskodawcy:

REGON:
NIP:
E-mail:
Telefon:
http://www

Dane osoby reprezentującej (osoba upoważniona do podpisywania umów):
Imię Nazwisko
Nazwa i adres zakładu produkcyjnego:
E-mail:
Telefon:

Dane przedstawiciela firmy (osoba kontaktowa, upoważniona do kontaktów z OBRPPD)
Imię Nazwisko

Telefon

E-mail:

Opis wyrobu/-ów (nazwa, typ, zakres grubości, rodzaj żywicy, przeznaczenie):

Ilość linii produkcyjnych :
Normatywny dokument odniesienia dla oceny zgodności wyrobu:

Załączniki:
Kwestionariusz producenta
Dokumentacja dotycząca kontroli produkcji wyrobu (CARB/EPA)
Sprawozdania z badań
Inne:
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Deklaracja wnioskującego:
Zobowiązuję się do spełnienia wszystkich wymagań związanych z ubieganiem się o
certyfikację wyrobu zawartych w obowiązujących dokumentach odniesienia, oraz
dostarczenia wszelkich informacji i dokumentacji, dotyczącej procesu produkcyjnego,
niezbędnej do oceny zgodności dla wyrobów, na które wnioskuje o certyfikację.
Upoważniamy OBRPPD do wystawienia faktur VAT bez naszego podpisu.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z programem certyfikacji DPW-C.
Wyrażam zgodę, aby jednostka certyfikująca i organy ją nadzorujące miały wgląd do
uzyskanych dokumentów podczas procesu certyfikacji.

………………………

.......................................................

Pieczęć firmowa

Miejscowość, data

…........................................................
Podpis, Imię i Nazwisko, stanowisko
osoby reprezentującej wnioskodawcę

Wypełnia Zakład Certyfikacji
Nr ewidencyjny
Data wpływu:
Data rejestracji:
Osoba rejestrująca wniosek celem przeglądu
Imię Nazwisko

Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Czarnej Wodzie 83-262, ul. Mickiewicza 10. NIP 592-020-33-36.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mickiewicza 10a, 83-262 Czarna Woda
lub email: obrppd@obrppd.com.pl
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
3. Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu zawarcia i wykonania umowy o dokonanie certyfikacji Podanie
danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do zawarcia wymaganej umowy pomiędzy Zlecającym a jednostka certyfikującą. Jednostka
będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa (m.in. Polskie
Centrum Akredytacji-PCA, CARB, EPA). Dane osobowe przetwarzane będą w czasie umowy, a także dla celów archiwizacyjnych.
4.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:
o żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
o żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
o żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
o żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
o przenoszenia danych osobowych,
o wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod obrppd@obrppd.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej,
listownie na adres: ul. Mickiewicza 10a, 83-262 Czarna Woda. Informujemy również, że:
5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych
przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
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