DRUK REKLAMACYJNY

Formularz F 36

Data zgłoszenia: ……………………………………
Dane zgłaszającego:
Nazwa: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..
Osoba kontaktowa / tel.: ………………………………………………………..………………………………………………………………
Dane dotyczące reklamowanego towaru:
L.p.

Nr faktury

*Pozycja na
fakturze

Nazwa towaru / nr tabliczki znamionowej

Ilość
reklamowana

Dotyczy nr
zamówienia

1

Przyczyna reklamacji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………
Montaż przez firmę DONIMET Tak……..
Nie……..

(* rubryki, które nie są obowiązkowe do wypełnienia)

UWAGA: NA JEDNYM DRUKU PROSZĘ WPISYWAĆ JEDNO ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE
Druk reklamacyjny proszę przesłać na numer fax (+48) 48 670 20 41 lub e-mail: serwis@donimet.com.pl

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej jest DONIMET Sp. z o.o. Sp. k. z
siedzibą przy ul. Gośniewskiej 43, w Warce 05-600 , tel.: (+48) 48 670 20 40, adres e-mail: biuro@donimet.com.pl
2. Celem zbierania danych jest wykonywanie prawne zawartej umowy współpracy oraz czynniki z tym związane, zgody itp.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe
wykonywanie umowy.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje

upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli w

czasie trwania zawartej umowy nastąpi taka potrzeba w.w. poinformujemy Panią/Pana by uzyskać lub nie oddzielną zgodę.
8. Przetwarzanie danych biometrycznych będzie możliwe tylko w odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana, które dotyczą stosunku
pracy/współpracy.
9. Administrator nie będzie żądał ani przetwarzał danych osobowych związanych z: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, przetwarzania danych genetycznych oraz o nałogach, o
stanie zdrowia oraz o życiu seksualnym lub orientacji seksualnej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona

zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zgoda:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej oraz numeru
telefonu przez administratora danych DONIMET Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Gośniewskiej 43, w Warce 05-600 , tel.: (+48) 48 670 20
40, adres e-mail: biuro@donimet.com.pl, numer KRS 0000494526 w celu wykonywania zawartej umowy współpracy. Podaję dane osobowe
dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 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. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

Data i podpis Klienta …………………………………………………………………..

