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Formularz spotkania z projektantem KUCHNIA

 Pamiętaj!  
Uzupełniony formularz należy przenieść na spotkanie z projektantem w celu stworzenia projektu pomieszczenia oraz zamówienia.

 F Usługa pomiaru 

O szczegóły pomiaru zapytaj naszego doradcę Klienta w sklepie stacjonarnym Salon Meblowy ul. Kwiatowa 2, 77-300 Człuchów,  
telefonicznie 506 633 572 lub za pośrednictwem naszej strony internetowej: https://duet-czluchow.pl/

 F Samodzielnie wykonam pomiar. 
Pomiar należy wykonać po przeprowadzeniu wszystkich prac remontowych. Pomiar musi być wykonany dokładnie.

Instrukcja w 4 prostych krokach
1. Narysuj rzut całego pomieszczenia z góry, wraz z wymiarami ścian. PAMIĘTAJ! Każda ściana powinna być wymierzona w trzech miej-

scach, przy podłodze, ok. 100 cm od podłogi i ok. 200 cm od podłogi. Jeśli w pomieszczeniu są skosy, to należy zmierzyć wysokość 
ścianki kolankowej oraz szerokość sufitu.

2. Dokładnie zmierz wysokość pomieszczenia - powinna być mierzona przy każdej ścianie

3. Zaznacz na formularzu rozmieszczenie okien oraz drzwi  i kierunki ich otwierania.

4. Zrób zdjęcia poglądowe pomieszczenia - im więcej, tym lepiej.

Zakupy powyżej 1000 zł projekt gRATIs
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Przykład jak należy wypełnić formularz:
 F wysokość pomieszczenia:  2, 6 m 
 F wymiary okien:  szer. 0,7 m; wys. 1, 2 m  
 F wysokość parapetu:  4 cm 
 F odległość od podłogi:  0,9 m 
 F do wnęki okiennej/spodu parapetu:  5 cm 
 F odległość od podłogi do skrzydła okiennego:  0,95 m 
 F głębokość wnęki okiennej:  20 cm 
 F wymiary drzwi:  szer. 0,9 m; wys. 2, 1 m  
 F wymiary grzejnika:  szer. 0, 5 m; wys. 1, 25 m 

 F głębokość grzejnika (razem z dystansem od ściany):  12 cm 
 F odległość od podłogi do spodu grzejnika:  1, 2 m 
 F średnica otworu wentylacyjnego:  12 cm 
 F rozmieszczenie kratek wentylacyjnych:  wys. 2,4 cm 
 F rozmieszczenie przyłączy hydraulicznych:  wys. 0, 7 m 
 F rozmieszczenie przyłączy gazowych/siłowych:   
 F rozmieszczenie rur i innych elementów instalacji:  wys. 0, 7 m
 F rozmieszczenie przyłączy elektrycznych,  

gniazdek itp:  wys. 1, 3 m 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KLIENTÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy Państwa, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „Duet” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej PHUP Duet J. Kucharska, H. Kaszuba Sp. j.) z siedzibą przy ul. 
Kwiatowej 2, 77-300 Człuchów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdań-
sku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000895298, NIP: 8430005205, REGON: 
770691798, kapitał zakładowy: 500.000 zł opłacony w całości, zwana dalej Spółką.

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z nami pisemnie na adres 
naszej siedziby: ul. Kwiatowa 2, 77-300 Człuchów, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
sekretariat@duet-czluchow.pl lub pod numerem telefonu: (059) 843 41 17. 

3. Jako Administrator danych osobowych będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach: 
a) w celu zawarcia umowy, a także obsługi i realizacji zamówień - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
b) w celu przesłania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Państwa zgody, 

w przypadku jej wyrażenia - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasad-

nionym interesem oraz w celu realizacji procesu reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
d) w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest 

naszym prawnie uzasadnionym interesem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 RODO, 
e) w celu badania satysfakcji klientów i określania, jakości oferowanych przez nas usług, co jest naszym prawnie 

uzasadnionym interesem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
f) w celu oferowania Państwu naszych produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest na-

szym prawnie uzasadnionym interesem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
g) w celach rachunkowych i podatkowych, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania, w tym: 

a) w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy, a także obsługi i realizacji zamówień maksy-
malnie przez okres trzech lat od daty zawarcia umowy lub zrealizowania zamówienia, 

b) w przypadku danych przetwarzanych w celu przesłania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej 
na podstawie Państwa zgody, do czasu odwołania zgody, 

c) w przypadku danych przetwarzanych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszcze-
niami, oraz w celu realizacji procesu reklamacji, przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami 
kodeksu cywilnego, 

d) w przypadku danych przetwarzanych w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek praw-
nej potrzeby wykazania faktów, przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

e) w przypadku danych przetwarzanych w celach oceny satysfakcji klientów i określania, jakości oferowanych 
przez nas usług, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jed-
nak nie dłużej niż przez czas niezbędny dla realizacji celu przetwarzania. 

f) w przypadku danych przetwarzanych w celu oferowania Państwu naszych produktów i usług bezpośrednio 
(marketing bezpośredni) - do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych oso-
bowych, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny dla realizacji celu przetwarzania. 

g) w przypadku danych przetwarzanych w celach rachunkowych i podatkowych, tj. w celu wypełnienia obowiąz-
ku prawnego ciążącego na Administratorze, maksymalnie przez okres sześciu lat. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: bankom - celem realizacji transakcji 
płatniczych, organom państwowym (np. US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) celem wyko-
nania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta 
Polska i Kurierzy, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom 
usług IT), podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi 
doradcze. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
8. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do 
pozyskanych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa 
interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń. 

9. W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofania zgody na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwa-
rzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możecie Państwo wycofać 
poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub mailowy. 

10. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu również prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo 
do sprostowania swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do prze-
noszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

1. instalacja hydrauliczna
2. instalacja elektryczna
3. lampa
4. grzejnik
5. lodówka
6. zmywarka
7. piekarnik
8. mikrofalówka
9. szafi wiszące
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Zmierz i nanieś pomiary na rysunek według instrukcji:
 F wysokość pomieszczenia:   
 F wymiary okien:   
 F wysokość parapetu:   
 F odległość od podłogi:   
 F do wnęki okiennej/spodu parapetu:   
 F odległość od podłogi do skrzydła okiennego:   
 F głębokość wnęki okiennej:   
 F wymiary drzwi:   
 F wymiary grzejnika:   

 F głębokość grzejnika (razem z dystansem od ściany):   
 F odległość od podłogi do spodu grzejnika:   
 F średnica otworu wentylacyjnego:   
 F rozmieszczenie kratek wentylacyjnych:   
 F rozmieszczenie przyłączy hydraulicznych:   
 F rozmieszczenie przyłączy gazowych/siłowych:   
 F rozmieszczenie rur i innych elementów instalacji:   
 F rozmieszczenie przyłączy elektrycznych, gniazdek itp:   

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KLIENTÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy Państwa, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „Duet” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej PHUP Duet J. Kucharska, H. Kaszuba Sp. j.) z siedzibą przy ul. 
Kwiatowej 2, 77-300 Człuchów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdań-
sku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000895298, NIP: 8430005205, REGON: 
770691798, kapitał zakładowy: 500.000 zł opłacony w całości, zwana dalej Spółką.

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z nami pisemnie na adres 
naszej siedziby: ul. Kwiatowa 2, 77-300 Człuchów, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
sekretariat@duet-czluchow.pl lub pod numerem telefonu: (059) 843 41 17. 

3. Jako Administrator danych osobowych będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach: 
a) w celu zawarcia umowy, a także obsługi i realizacji zamówień - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
b) w celu przesłania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Państwa zgody, 

w przypadku jej wyrażenia - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasad-

nionym interesem oraz w celu realizacji procesu reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
d) w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest 

naszym prawnie uzasadnionym interesem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 RODO, 
e) w celu badania satysfakcji klientów i określania, jakości oferowanych przez nas usług, co jest naszym prawnie 

uzasadnionym interesem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
f) w celu oferowania Państwu naszych produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest na-

szym prawnie uzasadnionym interesem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
g) w celach rachunkowych i podatkowych, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania, w tym: 

a) w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy, a także obsługi i realizacji zamówień maksy-
malnie przez okres trzech lat od daty zawarcia umowy lub zrealizowania zamówienia, 

b) w przypadku danych przetwarzanych w celu przesłania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej 
na podstawie Państwa zgody, do czasu odwołania zgody, 

c) w przypadku danych przetwarzanych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszcze-
niami, oraz w celu realizacji procesu reklamacji, przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami 
kodeksu cywilnego, 

d) w przypadku danych przetwarzanych w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek praw-
nej potrzeby wykazania faktów, przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

e) w przypadku danych przetwarzanych w celach oceny satysfakcji klientów i określania, jakości oferowanych 
przez nas usług, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jed-
nak nie dłużej niż przez czas niezbędny dla realizacji celu przetwarzania. 

f) w przypadku danych przetwarzanych w celu oferowania Państwu naszych produktów i usług bezpośrednio 
(marketing bezpośredni) - do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych oso-
bowych, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny dla realizacji celu przetwarzania. 

g) w przypadku danych przetwarzanych w celach rachunkowych i podatkowych, tj. w celu wypełnienia obowiąz-
ku prawnego ciążącego na Administratorze, maksymalnie przez okres sześciu lat. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: bankom - celem realizacji transakcji 
płatniczych, organom państwowym (np. US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) celem wyko-
nania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta 
Polska i Kurierzy, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom 
usług IT), podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi 
doradcze. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
8. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do 
pozyskanych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa 
interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń. 

9. W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofania zgody na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwa-
rzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możecie Państwo wycofać 
poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub mailowy. 

10. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu również prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo 
do sprostowania swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do prze-
noszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
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lista zakupów

produkt szczegóły

Płytki podłogowe

Płytki ścienne

Szuflady

Blat

Zlewozmywak

Bateria  
zlewozmywakowa

Płyta grzewcza

Piekarnik

Lodówka

Zmywarka

Kuchenka mikrofalowa

Okap

Kosze cargo

Grzejnik

Ociekacz do naczyń

Półki

pozostałe szczegóły

produkt 1

produkt 2

produkt 3


