
FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

ADRES:

 

MIEJSCOWOŚĆ...................................KOD POCZTOWY........................................

ULICA...................................................NUMER........................................................

TELEFON.............................................E-MAIL........................................................

NAZWA BANKU.......................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO....................................................................................................

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

NIEODPŁATNA NAPRAWA

ZWROT PEŁNEJ KWOTY

PRZYCZYNY REKLAMACJI (wypełnia klient)

ŻĄDANIA REKLAMUJĄCEGO (wypełnia klient)

PAMIĘTAJ ABY DOŁĄCZYĆ PARAGON DO FORMULARZA REKLAMACYJNEGO 

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

1.Reklamacja powinna być złożona na piśmie (poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny) i przesłana wraz z

produktem z dołączonym paragonem na adres firmy lub dostarczona do punktu.

2.Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej złożenia oraz poinformowania

Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

3.Nie przyjmujemy paczek za pobraniem wysłanych w ramach reklamacji.

Zwrot pieniędzy możliwy jest wyłącznie poprzez przelew bankowy.

............................................

PODPIS I DATA KLIENTA

Więcej informacji :

tel.+48  511-511-957             e-mail: info@shoesspa.pl

REKLAMACJE NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES

K.Sitek ShoesSPA

Lenartowicza 31/39   35-051 Rzszów

LUB DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE DO PUNKTU 

Komis Pełna Szafa Hetmańśka 24

 NUMER PARAGONU..........................................................

ZWROT CZEŚCI KWOTY

Administrator danych: SHOES SPA Katarina Sitek przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: SHOES SPA Katarina Sitek z siedzibą Lenartowicza 31/39, 35-051 Rzeszów PL, NIP: 8133708386, e-mail: info@shoesspa.pl .

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy.

3. Podstawą do przetwarzania danych jest zawarta umowa.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.

5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, na mocy stosownych umów

powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9.Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych.


