DECLARAÇÃO DO COMPRADOR DE EQUIPAMENTO NÃO HERMETICAMENTE SELADO E CARREGADO
COM GASES FLUORADOS DE ESTUFA QUE PRECISAM SER INSTALADOS POR EMPRESAS LICENCIADAS
COM PESSOAL CERTIFICADO PARA INSTALAÇÃO.

DADOS DE INSTALAÇÃO
Titular
Morada
Localidade

NIF/Nº CC
Código Postal
Distrito

DADOS DO EQUIPAMENTO INSTALADO
Marca
Modelo
Nº série
Quantidade e tipo de gás
EMPRESA INSTALADORA CERTIFICADA
Nome
NIF/CAE
Morada
Nº registo empresa
Expedido por

INSTALADOR CERTIFICADO Y TIPO DE CERTIFICADO DE MANUPULADOR DE G.F.
Nome
Número de registo
Expedido por
Tipo de certificação (maior ou menor que 3 kg de
carga)

OBSERVAÇÕES

DECLARAÇÃO
Declaro que a instalação deste equipamento e, se for o caso, a desmontagem do equipamento existente,
foi efectuada por empresa autorizada com pessoal credenciado para a sua instalação nos termos do
Decreto-Lei 115/2017, de 07 de setembro, e Regulamento (UE) 517/2014, sobre gases fluorados com

efeito de estufa. Da mesma forma, declaro estar ciente das responsabilidades que surgem em caso de
violação desta obrigação legal.
Na …………………………. dia …….. de ………………………… de ……..

Assinatura do Proprietário do Equipamento a Instalar

Assinatura do instalador certificado e carimbo da empresa
Este anexo deve ser enviado à empresa que comercializa o produto, no prazo máximo de UM (1) ANO, a partir da data de compra
do equipamento, por via eletrónica ou carta registada.

Informação básica sobre Proteção de Dados
Responsável

BRICO DEPOT PORTUGAL S.A.

Finalidade

De forma a dar seguimento à obrigação legal do comerciante de fornecer provas de que a instalação um
equipamento não hermeticamente selado é efetuada por uma empresa certificada
Cumprimento de uma obrigação legal

Legitimação
Destinatários

Direitos

Informação adicional

Kingfisher Plc, com domicílio no Reino Unido 3 Sheldon Square, Paddington, London, W2 6PX, e matriz do
Grupo Kingfisher, a que pertence a Brico Depot Portugal, S.A. e Euro Depot España SAU, (Brico Depot
Espanha) com domicílio na calle La Selva, 10 Edif. Inblau 1 1ª, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona,
Espanha
Pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, supressão, limitação, portabilidade, oposição ou, em
caso disso, retirar o consentimento ante o responsável do tratamento, BRICO DEPOT PORTUGAL, S.A,
mediante correio eletrónico dirigido a lpd.portugal@bricodepot.com acompanhado de cópia do documento de
identidade ou passaporte.
Para mais informação pode contactar o Delegado de Proteção de Dados da Brico Depôt Portugal
(dpo@kingfisher.com) ou verificar a nossa política de privacidade (www.bricodepot.pt/politica-deprivacidade).

