FORMULARZ REKLAMACYJNY UASHMAMA
„VENTO” Artur Manowiecki
Ul. Leszczyńska 12
00-339 Warszawa
Data zgłoszenia: ………………………………….
Dane Klienta:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………….
Adres Klienta: ……………………………………………………………….
Telefon: …………………………………….
Dowód zakupu: paragon/faktura nr: …………………………………….
Towar, stanowiący przedmiot reklamacji: ………………………………………...
Opis wady: ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Oczekiwanie Klienta: (*niepotrzebne skreślić)
•

wymiana towaru na nowy*

•

nieodpłatna naprawa towaru*

•

obniżenie ceny towaru o kwotę
………………………………………) zł,

…………………..

(słownie:

Proszę
o
zwrot
podanej
kwoty
na
konto
……………………………………../przekazem pocztowym na mój adres*
Wszelką korespondencję w zakresie złożonej reklamacji proszę kierować na
adres e-mail: …………………………………………………….lub telefonicznie
nr tel. + 48……….………................................
Podpis klienta: ………………………………………..

1. Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w podanym wyżej zakresie, tj. imię i nazwisko, adres, telefon
przez administratora danych Artura Manowieckiego VENTO z siedzibą w
Poznaniu Os. Na Murawie 6B/12, 61-655 Poznań w celu realizacji
zgłoszonej przez mnie reklamacji.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z
prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją
o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie
dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

KLAUZULA INFORMACYJNA
Artur Manowiecki jako administrator danych osobowych w Artura Manowieckiego VENTO z
siedzibą w Poznaniu Os. Na Murawie 6B/12, 61-655 Poznań, informuje Pana/ Panią, iż:
•

podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji reklamcji,

•

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania;

•

podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;

•

dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celu, dla których
zostały podane;

•

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych

osobowych

Pani/Pana

dotyczących

narusza

przepisy

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

ogólnego

