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ZGŁOSZENIE REKLAMACJI*

Dokument
nadzorowany:
TAK
NIE

Dane zgłaszającego
Data zgłoszenia
Nr dokumentu
sprzedaży/ miejsce
zakupu produktu
Nazwa produktu
oraz
nr partii produkcyjnej

Przyczyna reklamacji

Łączna ilość
zareklamowanego
towaru

Oczekiwania
reklamującego

W przypadku uznania
reklamacji
rekompensatę
przesłać na adres:
*Uwaga! Do rozpatrzenia reklamacji prosimy o dołączenie fotodokumentacji reklamowanego produktu.
BEZ NIEJ REKLAMACJA NIE ZOSTANIE ROZPATRZONA!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (dalej RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
P.P.H.U. LARO Irena Kosoń z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim (57-230), przy ulicy Paczkowskiej 4.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji reklamacji
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do momentu upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, a także
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z ww. uprawnień należy przesłać wniosek w
formie pisemnej lub elektronicznej na adres administratora danych lub adres e-mail: biuro@laro-bakalie.com. Administrator zrealizuje wskazane
prawa jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania o czym zostanie Pan/Pani poinformowany.
5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzania.
7) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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