www.polskimotocyklista.pl

Zgłoszenie reklamacyjne towaru
towar reklamowany - ...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
kod produktu - .............................................................................................................................
nr zamówienia - ............................................................................................................................
nr dowodu zakupu - .....................................................................................................................
przyczyna reklamacji – .................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
data wystąpienia usterki - ............................................................................................................
imię i nazwisko reklamującego - ..................................................................................................
numer kontaktowy - .....................................................................................................................
mail - .............................................................................................................................................
moje oczekiwanie - ......................................................................................................................
Reklamowany towar odsyłam na adres:
AUTO-KRAM Motocykle Samochody Serwis Sprzedaż,
ul. Kolonijna 2A, 06-400 Ciechanów
razem z dokumentem zakupu (paragon lub kopia faktury)*
* Niewłaściwe skreślić

Składając niniejsze zgłoszenie wyrażam zgodę na dalsze przetwarzanie przekazanych danych osobowych
w celu rozwiązania niniejszej reklamacji.

..........................................................
data i podpis klienta

Klauzula informacyjna dotycząca Ochrona danych osobowych (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Administratorem Pana/Pani danych jest firma AUTO-KRAM Motocykle Samochody Serwis Sprzedaż, ul. Kolonijna 2, 06400 Ciechanów. Skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby lub mailowo
(admin@polskimotocyklista.pl).
Administrator danych osobowych –- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w celu wykonania
umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji
prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w tym archiwizacja, dochodzenie roszczeń). Jeżeli nie podali Państwo
swoich danych osobowych bezpośrednio Administratorowi, Państwa dane osobowe zostały przekazane Administratorowi
przez podmiot, w imieniu, którego Państwo działacie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a. zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO) - przez okres
trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
b. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych
dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres
jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
c. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres, po którym przedawnią
się roszczenia ,
d. weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres niezbędny do dokonania
takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy,
e. marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres trwania umowy lub do złożenia
sprzeciwu,
f. wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) – przez okres trwania umowy, a
następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez
właściwe organy publiczne,
g. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom świadczącym na
rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a
także podmiotom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym kontaktujecie się Państwo z Administratorem w
związku z realizacją umowy oraz po zakończeniu tego okresu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
g. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez
Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W przypadku zawierania umowy podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane nie będą profilowane za wyjątkiem
przypadku gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz po uzyskaniu Pani/Pana
zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub akceptacji stosowania plików cookies. Profilowanie wykonywane jest w
oparciu o posiadane dane tj w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o
lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz
oferty jakie Pani/Pan będzie otrzymywać. Szczegółowe informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym profilowania zawarte są w Polityce Prywatności.

Zapoznałem się w dniu: .................................................................................

Czytelny podpis: .............................................................................................

