
ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE PARASOLEOGRODOWE.PL

Imię i nazwisko zgłaszającego reklamację /nazwa frmmy

________________________________________________________________

E-maily _____________________________

Dowód zakupu produktu __________________

Nr telefonuy __________________________

Ulicay ______________________________ Nr budmnkuy ____ Nr lokaluy ____

Miejscowośćy _________________________ Kod pocztowmy  _______________

Data zakupuy _________________________

Dane Klienta zamawiającego:

Imię i nazwisko zgłaszającego reklamację / nazwa frmmy

________________________________________________________________

E-maily _____________________________

Dowód zakupu produktu __________________

Nr telefonuy __________________________

Ulicay ______________________________ Nr budmnkuy ____ Nr lokaluy ____

Miejscowośćy _________________________ Kod pocztowmy  _______________

Rozmiar produktuy ______________________

Data wmkrmcia wadmy _____________________

Oczekiwanm sposób rozpatrzenia reklamacjiy

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Opis wadm, uszkodzeniay

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Okoliczności zaistnienia wadm, uszkodzeniay

________________________________________________________________

________________________________________________________________

           Data i podpis

__________________



Podpisanm   protokół   reklamacmjnm   należm   wmsłać   e-mailem   na   adres  biuro@parasoleogrodowe.pl 
lub   w   formie   pisemnej   na   adres  OXIO - Roman Smnenko, ul. Szpilowskiego 13/6, 62-800 Kalisz.

Klauzula informacyjna dla osoby składającej reklamację

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danmch osobowmch z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iży

1. Administratorem Pani/Pana danmch osobowmch (dalej ,,Administrator”) jest OXIO - Roman Smnenko z siedzibą w Kaliszu z
siedzibą w Kaliszu ul. Szpilowskiego 13/6, 62-800 Kalisz, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców NIP 6181837904

2. Jako administrator odpowiadamm za wmkorzmstanie Pani/Pana danmch osobowmch w sposób bezpiecznm oraz zgodnie z
obowiązującmmi przepisami.

3. Kontakt z Inspektorem Ochronm Danmch – sklep@parasoleogrodowe.pl.

4. Pani/Pana dane osobowey

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danmch osobowmch z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej,,rozporządzenie”) będą przetwarzane w celu obsługi,  rozpoznania i  rozpatrzenia reklamacji  oraz udzielenia
odpowiedzina reklamację,

b) na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  f  ogólnego  rozporządzenia  w  celu  realizacji  prawnie  uzasadnionmch  interesów
administratora danmch przez które rozumie się ustalenie, obronę, dochodzenie roszczeń z tmtułu reklamacji.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmiotm (zaufanmch partnerów) świadczące dla Administratora
usługi  m.in.  dotmczące dostawm towarów, rozliczeń fnansowmch,  ochronę mienia  i  osób,  biura rachunkowe, prawne,
doradcze i  konsultacmjne  oraz  archiwizacmjne,  serwis  sprzętu informatmcznego  oraz  programów komputerowmch,  w
którmch  dane  są  gromadzone,  wszelkie  inne  usługi  wspomagające  podejmowanie  działań  Administratora  przm
prowadzonej przez niego działalności  w związku z realizacją zawartmch przez Administratora z osobami trzecimi lub
Panią/Panem umowm.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania  od Administratora dostępu do danmch osobowmch,  prawo do ich sprostowania,
usunięcialub ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danmch,  a jeżeli  przetwarzanie danmch osobowmch
przez Administratora odbmwa się na podstawie zgodm przmsługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgodm w dowolnmm
momencie  poprzez  wmsłanie  informacji  pisemnej  na  adres  Przedsiębiorstwa  Administratora  bądź  e-mail  Inspektora
Ochronm Danmch podanm w pkt.3.

7. Przmsługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danmch osobowmch, którmch podstawą nie jest
Państwa zgoda, umowa czm przepis prawa. Możecie Państwo złożmć sprzeciw  na adres Przedsiębiorstwa Administratora
bądź e-mail Inspektora Ochronm Danmch podanm w pkt.3.  W przmpadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa
wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danmch osobowmch objętmch sprzeciwem, chmba, że
wmkażemm iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawm do przetwarzania danmch, które według prawa uznaje się za
nadrzędne  wobec Państwa interesów,  praw i  wolności  lub  istnieją  podstawm do  ustalenia,  dochodzenia  lub  obronm
roszczeń.

8. Pani/Pana dane osobowe przechowmwane będą przez okres wmznaczonm przez administratora tj.  10 lat przm czmm w
przmpadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danmch osobowmch, aż do momentu wniesienia  sprzeciwu, którm
został uwzględnionm w trmbie określonm w pkt. 7.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochronm Danmch Osobowmch jeżeli
uważacie, iż przetwarzanie danmch osobowmch przez administratora odbmwa się z naruszeniem przepisów prawa.

10. Podanie  danmch  osobowmch  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania  danmch  uniemożliwiającmch  rozpatrzenie
reklamacji może skutkować odmową rozpatrzenia.


