Zielone Oczyszczalnie Marta Sumorok
ul. Brzeźna 5
98-100 Łask

………………………….., dnia: ……………………
Miejscowość

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE nr ……………………../2018
1. Dane Zgłaszającego (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon kontaktowy)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Adres lokalizacji oczyszczalni ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Typ oczyszczalni: ………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………….…….
Data montażu oczyszczalni ………………………………….. Data uruchomienia oczyszczalni …………………….……..……………….…….
Seria i nr dmuchawy …………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…….
Dane Instalatora (montującego i uruchamiającego urządzenie) …………………………………………………………………………….…….
2. Opis reklamacji: …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
Załączniki wymagane:
1. Skan karty gwarancyjnej
2. Zdjęcia
3. Skan faktury zakupu (faktura wystawiona przez firmę Zielone Oczyszczalnie)
Uwaga:
W przypadku nie uznania reklamacji, Zgłaszający zobowiązuje się do uregulowania kosztów związanych z: a) pracą na obiekcie – kwota
100zł/rbg netto powiększona o obowiązujący podatek VAT; b) dojazdem – kwota 0,80 zł/km netto powiększona o obowiązujący podatek Vat.

Zgłoszenie proszę przesłać emailem na adres serwis@zieloneoczyszczalnie.pl lub pocztą na adres wskazany w nagłówku.

Informacja RODO
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email itp. przez zielone Oczyszczalnie - Administratora danych
osobowych, podanych Administratorowi danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszej umowy.
Zielone Oczyszczalnie z siedzibą w Łasku 98-100, ul. Brzeźna 5 informuje, że przysługuje Panu/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w w/w celu. Wycofanie
zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Może Pan/Pani wycofać zgodę drogą elektroniczną na adres email
biuro@zieloneoczyszczalnie.pl
Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Na skutek przekazania przez wyżej wskazany Podmiot udostępniający moich danych osobowym w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email itp. administratorem
moich danych osobowych stała się Zielone Oczyszczalnie, 98-100 Łask, ul. Brzeźna 5, NIP: 8311536391 – zwana dalej Administratorem danych osobowych (ADO).
ADO powołał Inspektora danych osobowych, z którym mogę kontaktować się w następujący sposób… (np. mailowo na adres)
Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy … na podstawie udzielonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) oraz w celu dochodzenia roszczeń
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Moje dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez ADO pracownikom oraz świadczącym na rzecz ADO usługi.
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu, na który wyraziłem zgodę przez czas niezbędny do realizacji tego celu; przechowywane przez okres wymagany przez
przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji podatkowej oraz księgowej; przechowywane w celu dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą.
Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
Przysługuje mi prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

………………………………..
Imię i nazwisko

