
ZGŁOSZENIE SERWISOWE

 RMA nr ….................. (wypełnia serwis)

Imię i nazwisko (lub nazwa firmy):..................................................................................................................

ul.:........................................................................ numer: ................... kod pocztowy:.................................

miejscowość:.............................................................. numer kontaktowy:.…...................................

e-mail:.............................................................. nick z allegro:..................................................

Symbol i ulica paczkomatu do zwrotu reklamacji: ….................................................................................................*
W przypadku podania danych paczkomatu przesyłka zostanie wysłana do wskazanego urządzenia. Jeżeli nie chca Państwo otrzymać 
przesyłki do paczkomatu należy te pole pozostawić puste. W przypadku gdy przesyłka przekracza rozmiary skrytki w paczkomacie 
automatycznie nadamy ją na adres podany w zgłoszeniu.

numer konta: 

nazwa produktu (producent+model):.....................................................................................................
data zakupu:............................
data stwierdzenia wady:..............................
Jeżeli jesteś konsumentem wypełnij tylko lewą kolumnę poniższej tabeli, jeżeli przedsiębiorcą - prawą.

□ Konsument □ Przedsiębiorca (firma)

Reklamacja z tytułu:

□ gwarancja

□ naprawa pogwarancyjna (odpłatna)

□ rękojmia

□ gwarancja

Żądanie:

□ naprawa

□ obniżenie ceny o ................

□ wymiana

□ zwrot pieniędzy

W przypadku niezasadnej reklamacji, (testy diagnostyczne
reklamowanego w  firmie MIDAS. sprzętu, nie wykazały

usterek w/g opisu), podmiot gospodarczy może zostać
obciążony kosztami nieuzasadnionej reklamacji.

Powód zgłoszenia: .............................................................................................................................................
….....................................................................…................................................................................................
….....................................................................….................................................................................................
….....................................................................….................................................................................................
….....................................................................…..................................................................................................

Zawartość przesyłki (dokładnie opisać co jest zawartością przesyłki, pudełko, instrukcja, itp.)

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

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

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

Nie odbieramy przesyłek pobraniowych i nieopłaconych.

Podpis reklamującego:
…...........................................................

Adres :

Magazyn Electric Midas – Dział serwisu

Produkcyjna 108 (budynek TELKA), 15-680 Białystok

W tym miejscu przypnij
paragon, lub wpisz numer

faktury zakupowej:
….....................................



KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i  2 Rozporządzenia  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,

zwane także RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Marcin Żmiejko prowadzący działalność gospodarczą pod

nazwą Midas Marcin Żmiejko, zwany dalej Administratorem,

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zlecenia serwisowego.

3. Administrator będzie przetwarzał następujące Pani/Pana dane: podstawowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane

identyfikacyjne, finansowe dane identyfikujące.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom upoważnionym jedynie na  mocy prawa lub

takim, z którymi administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

6. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu realizacji zlecenia serwisowego przechowywane będą przez okres nie

dłuższy niż 3 lata od daty jego zlecenia, chyba, że z przepisów prawa wynikać będzie inny okres przedawnienia

potencjalnych roszczeń z umowy lub inny okres archiwizacji dokumentów,

7. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczania

przetwarzania  danych  osobowych,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  przenoszenia  danych,  cofnięcia

zgody na przetwarzanie danych osobowych , prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8. Podanie przez panią/Pana danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do

wykonania zleconej usługi serwisowej z Administratorem, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność jej realizacji,

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

10. Administrator  nie  ma  zamiaru  przekazywać  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji

międzynarodowej.

_____________________________

Wyrażam zgode na przetwarzanie danych i 

potwierdzam zgodność podanych danych własnoręcznym podpisem*

* bez zgody na przetwarzanie danych zlecenie serwisowe nie zostanie przyjęte


