DANE DO WYSYŁKI PRODUKTU:
Trojan Sport S.C.
Berest 98, 33-380 Krynica Zdrój
Tel. 18 533 12 02, 662 125 229

Dane reklamującego:
Imię i nazwisko: …………………………….………...…….............
Adres: ………………………………………..…....……………............
Miasto, kod pocztowy: ……………………………….................
Telefon kontaktowy: ……………………………………...............
E-mail: ………………………………………………....……….............

..…..……………....………………
(data, miejscowość)

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE
Reklamowany produkt:.................................................................................................................
Cena zakupu:...…………………………………….……….Data zakupu:……………………………………..........................
Numer zamówienia:...…………………………………..Nr dokumentu zakupu:……………………………..................
Miejsce zakupu:
[ ] zakup przez Internet
[ ] sklep Nowy Sącz
[ ] sklep Berest
Opis wady / przyczyna reklamacji:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Data wystąpienia wady:......................................................................................................................
Oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji (odpowiednie zaznaczyć):
[ ] naprawa [ ] wymiana [ ] zwrot zapłaconej ceny* [ ] obniżenie ceny**
* Zwrot zapłaconej ceny możliwy jedynie wtedy gdy naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
** Obniżenie ceny możliwe tylko wtedy gdy usterka/wada nie wpływa istotnie na dalsze użytkowanie produktu.

……………………………………...
Podpis
Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27. VII. 02 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu Cywilnego(Dz. U. Nr 141 poz.1176) wybór żądania należy do reklamującego.

Opinia do reklamacji:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Data: …..........................................

Podpis:............................................

Administratorem danych osobowych będzie Jaroslaw Trojanowicz i Aneta Druzgalska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Trojan Sport S.C. J. Trojanowicz i A. Druzgalska z siedzibą w Berest 98, 33-380 Krynica
Zdrój, NIP 734 354 04 03, adres poczty elektronicznej: sklep@trojansport.pl. Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, co stanowi obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO) oraz w celu zapewnienia dochodzenia bądź obrony roszczeń jako uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest niezbędne do
rozpatrzenia Państwa reklamacji. Odbiorcami danych mogą być podmioty rozpatrujące reklamację, podmioty świadczące usługi kurierskie, podmioty świadczące usługi prawne, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy
obsługujące płatności, banki, firmy utylizujące dokumenty oraz uprawnione organy państwowe. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, a także do czasu wygaśnięcia lub
przedawnienia roszczeń. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku uznania, iż przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z RODO macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie
dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt e-mailowy: sklep@trojansport.pl lub listownie na adres Trojan Sport S.C. J. Trojanowicz i A. Druzgalska, Berest 98, 33-380 Krynica Zdrój.

