
Deklaracja ukończenia prac dekarskich do wniosku o wydanie Gwarancji Systemowej 
       O R Y G I N A Ł         K O P I A 

Dane właściciela budynku 
na którym zastosowano produkty Braas 

 
   

Ulica, numer, Kod pocztowy, Miasto 
…………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy
…………………………………………. ..... 

Dane budynku 
na którym zastosowano produkty Braas

 
   

Data ukończenia      
prac dekarskich 

   
   

Dane certyfikowanego dekarza Imię i Nazwisko
…………………………………………………………………………………..  
Nazwa firmy
…………………………………………………………………………………..  

Zastosowane produkty  (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

Dachówka betonowa / Ilość m2............................................. Dachówka ceramiczna / Ilość m2 ................................ 








Bałtycka Cisar
Celtycka Cisar
Romańska Aerlox Cisar
Teviva Cisar









Celtycka Lumino 
Romańska Aerlox Lumino 
Tegalit Protegon 
Classic Star

  ……………… 




Opal Żłobkowany 

  Opal  


 Rubin 9V 
 Rubin 13V 



 Smaragd 
  Topas 11V  
  Topas 13V 



 Turmalin 


 ………… 

Kolor dachówki 
 antracytowy  
 brązowy  
 brąz kolonialny  
 bukowy  









 ceglany   
ciemnoczerwony      
czarny  
 czarny błyszczący 









czarny brylant      
czerwień jesieni   
czerwień naturalna   
czerwony 











 grafitowy  
 jasnoszary  
 kasztanowy 
 łupkowy    

 miedziany  
 mocca 
 sosnowy  
 szary  

 szary kryształ  
 tekowy

 łupkowy błyszczący
 ……………… 

Element dachu 
(grupa) 

Występowanie 
elementu/-ów * 

Akcesoria dachowe Braas 

Warstwa wstępnego 
krycia 

Obowiązkowe 
(jeden lub kilka 

produktów  
z każdej grupy  
w zależności    
od wymagań 

technicznych)  

Warstwa wstępnego krycia:   Braas-Bit Premium SBS   Divoroll Top RU  
 Divoroll Maximum+ 2S   Divoroll Universal+ 2S   Divoroll Kompakt 2S  
 Divoroll Universal+**   Divoroll Kompakt**  
Taśma do membrany dachowej Braas bez pasów klejących**:   Duoroll   Clima Tape 

Okap  Grzebień okapu z kratką wentylacyjną Braas   Grzebień okapu Braas  
 Kratka wentylacyjna okapu Braas  Taśma wentylacyjna okapu Braas 

Kalenica Taśma uszczelniająco-wentylacyjna Braas:   Figaroll-2   Figaroll Plus  
 Uszczelka wentylacyjna kalenicy Braas   Metalroll 

Uszczelnienia (komin 
i inne elementy np. lukarny) 

 Tak  
 Nie 

 Taśma Wakaflex      Listwa kominowa typ Wakaflex Braas  
 Taśma Easy Flash   Listwa kominowa na wpust Braas 

Komunikacja dachowa  Tak  
 Nie 

System komunikacji dachowej Braas:   stalowy  
 aluminiowy 

Zabezpieczenia 
przeciwśnieżne 

 Tak  
 Nie 

System zabezpieczeń przeciwśnieżnych Braas:   stalowy  
 aluminiowy 

Kosz  Tak  
 Nie 

 Kosz dachowy Braas         Klamra do mocowania kosza Braas  
 Uszczelka z gąbki do koszy Braas  

Przejścia przez połać  Tak  
 Nie 

 System DuroVent         Pierścień uszczelniający przejście przez membranę  
 Odpowietrznik instalacji sanitarnej   Dachówka z kominkiem wentylacyjnym 

Klamry i wsporniki  Tak  
 Nie 

 Klamry do dachówki Braas   Zaczep klamrowy do dachówek ciętych Braas  
 Klamry do gąsiorów Braas   Wsporniki łaty kalenicowej Braas    

     
   

 

 

  
 

 

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
Ulica, numer (numer działki gdy brak ulicy lub numeru), Kod pocztowy, Miasto

…………………………………………..…..……………………………………………………………………………………………
Dzień – Miesiąc – Rok 

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko

…………………………………………
Nr certyfikatu

…………………………………………
Telefon kontaktowy

 

* należy zaznaczyć właściwą opcję: „Tak” jeżeli dany element na dachu występuje lub „Nie” jeżeli element nie występuje
** układając membranę dachową Divoroll Kompakt lub Divoroll Universal+ (bez pasów klejących) w miejscu łączenia membran należy zastosować taśmę do łączenia Duoroll lub Clima Tape

W związku z zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 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  
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”, przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.
1. Administratorem  danych  osobowych  jest  BMI  Braas  Sp. z  o.o. z  siedzibą  w  Opolu  (45- 20), przy  ul. Wschodniej  26, wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097246, NIP: 7340018178, REGON: 
490397905. 2. Z  Administratorem  można  skontaktować  się  za  pośrednictwem  danych  korespondencyjnych  oraz  pod  numerem  telefonu  77 541 20 00, bądź  mailowo  na  adres: 
info-braas.pl@bmigroup.com  3. Administrator, w  celu  należytej  ochrony  danych  osobowych  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych, z  którym  można  się  skontaktować  za  pośrednictwem
adresu e-mail: iod.braas@bmigroup.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”. 4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących
celach: a) obsługa i rozpatrzenie „Deklaracji ukończenia prac dekarskich do wniosku o wydanie gwarancji systemowej” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (realizacja umowy); b) ustalenie, 
dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek ze złożoną „Deklaracją ukończenia prac dekarskich do wniosku o wydanie gwarancji systemowej” w tym
udzielanie  odpowiedzi  na  pisma  i  wnioski  oraz  udzielanie  odpowiedzi  w  toczących  się  postępowaniach  – na  podstawie  art. 6 ust. 1 lit  f) RODO  (realizacja  prawnie  uzasadnionego  interesu
Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń). 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia „Deklaracji ukończenia prac dekarskich do wniosku o wydanie 
gwarancji  systemowej”. 6. Dane  przetwarzane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu, a  następnie  przez  okres  niezbędny  do  zabezpieczenia  roszczeń  i  wykonania  obowiązków
określonych  w  przepisach  prawa. 7. Dane  osobowe  mogą  być  ujawniane  podmiotom  świadczącym  dla  Administratora  usługi  (np. hostingodawca, podmioty  zapewniające  obsługę  IT) oraz
podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja). Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym  (EOG), w  tym  jednak  przypadku  Administrator  zadba  o  zapewnienie  odpowiedniego  poziomu  zabezpieczeń  tak, by  zapewnić  ochronę  osobie, której  dane  dotyczą  a
przekazywanie  danych  osobowych  do  Państw  Trzecich  nastąpi  na  podstawie  standardowych  klauzul  umownych. 8. Każdy  posiada  prawo  do: a) dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155. 
9. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Właściciel budynku  …………………………………………………………………………..…. Certyfikowany Dekarz Braas ……..……………………………………………
(data oraz czytelny podpis) (czytelny podpis)



 Figaroll Plus S  

Granat 13 V
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