
 

O Cliente assinante ou o seu representante,fica informado de que os seus dados pessoais seram tratados pela Media Markt com a  

finalidade de permitir o desenvolvimento, cumprimento e controle da relação de prestação de serviços acordada, sendo a base do 

tratamento o cumprimento da relação contratual. A identificação das partes é um requisito necessário para a formalização do 

presente acordo, pelo que o mesmo não poderá ser levado a cabo sem o requisito citado. Os dados das partes poderão ser 

comunicados a bancos ou entidades financeiras para a gestão de cobranças e pagamentos à Administração Pública nos casos 

previstos na lei, para os fins neles definidos. As partes poderão solicitar acesso aos dados pessoais, a sua rectificação, eliminação, 

portabilidade e limitação do seu tratamento, no domicilio da outra parte constante deste acordo.  

 

DECLARACÃO DO VENDEDOR DE EQUIPAMENTOS NÃO SELADOS HERMETICAMENTE E CARREGADOS 

COM GASES FLUORADOS COM EFEITO DE ESTUFA QUE REQUEIRAM SER INSTALADOS POR EMPRESAS 

HABILITADAS COM PESSOAL CERTIFICADO PARA A SUA INSTALAÇÃO.  

DADOS DO COMPRADOR DO EQUIPAMENTO 

Nome e apelido/ Denominação social ________________________________ NIF__________ 

Domicilio ________________________________CP ____  Localidade _____________________  

Distrito  ____________ 

DADOS DO EQUIPAMENTO 

Marca _______________________________________________________________________ 

Modelo ______________________________________________________________________ 

Número de serie _______________________________________________________________ 

Quantidade e tipo de gás  __________________________________________________________ 

DECLARAÇÃO 

Declaro que informei o comprador de um equipamento não herméticamente selado e carregado com 

gases fluorados da obrigação de que a instalação deste equipamento seja efectuada por uma empresa 

habilitada com pessoal certificado para a sua instalação conforme DL 145/2017 e o Regulamento (UE) 

517/2014, sobre gases fluorados com efeito de estufa tal  como da sua obrigação de remeter-me no 

prazo de um ano a declaração comprovativa do cumprimento deste requisito legal.  

 O comprador foi também informado das responsabilidades que podem derivar do incumprimento desta 

obrigação legal. 

 

Em…………………………. a…….. de………………………… de……..  

 

 

  

Assinatura do vendedor do equipamento     Assinatura do comprador do equipamento 


