
PROTOKÓŁ 

PRZYJĘCIA REKLAMACJI NR ....................... 

 

               ………………………., dnia ..........................................  

Placówka handlowa: 

 

 

 

Klient: .................................................................................................................................................... 

Adres: .................................................................................................................................................... 

Tel. ......................................................................................................... 

Nazwa reklamowanego artykułu: ........................................................................................................... 

Data zakupu: ....................................................................................................................................... 

Dowód zakupu nr (paragon, faktura*): ....................................................... 

Opis wady: ....................................................................................................................................... 

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

Czy towar posiada kartę gwarancyjną: .................................................................................................. 

Towar dostarczono do sprzedawcy w dniu: ........................................................................................... 

wraz z .................................................................................................................................................... 

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

Czy towar jest kompletny: ......................................... 

Czy towar nosi ślady demontażu, ingerencji z zewnątrz: ............................................ 

Czy towar wykorzystywany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez nabywcę**: 

…………………………………………………………………………………………………………  

Reklamacja zostanie załatwiana w wybranym przez klienta reżimie***: 

………………………………………………………………………………………………………... 

poprzez ………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Mając na uwadze treść art. 4 oraz art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  

przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez administratora danych w celu: realizacji roszczeń z umowy sprzedaży.  Jednocześnie oświadczam, że podaję dane 

osobowe dobrowolnie wskazując, że są one zgodne z prawdą. Mam pełną świadomość co do możliwości poprawiania 

(weryfikowania) moich danych oraz prawa do żądania ich usunięcia z systemu administratora. Zapoznałem się z treścią 

klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu, sposobach i czasookresie przetwarzania danych osobowych. 

Administratorem danych staje się sprzedawca przyjmujący zgłoszenie roszczenie reklamacyjne. Dane powyższe mogą być 

przekazane przez administratora podmiotom realizującym reklamacje (gwarant, producent, sprzedawca) tylko i wyłączne w 

celu realizacji skierowanego roszczenia na co wyrażam zgodę. Pozyskane dane nie będą wykorzystywane przez 

administratora do jakichkolwiek działań marketingowych. 

  

podpis zgłaszającego reklamację:  podpis przyjmującego reklamację: 

 

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

 

 

*    Wpisać: „faktura nr ….     „paragon nr …”. 

**   Zgodnie z treścią art. 5564 Kodeksu cywilnego. 

*** W zależności od statusu klienta (przedsiębiorca/konsument) w reżimie gwarancji, rękojmi (rękojmi konsumenckiej).  

 



Załącznik nr 1  

do Protokołu Przyjęcia Reklamacji 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

 
Ja…………………………………………………………………………………zam. ….…..-…..………. 

……………………………………….., ul. ……………………………………………………………….., 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Elita Sp. z o. o., mającą siedzibę 82-400 Sztumskie Pole, ul. Żeromskiego 32, posiadającą nr 

NIP: 579-17-82-667, REGON: 191670703, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

0000058866w celu: zrealizowania roszczenia reklamacyjnego, w tym przekazania ich 

podmiotom w postaci serwisów gwarancyjnych, producentów i innych realizujących 

zgłoszenia reklamacyjne, które zapewniają wymagany poziom ochrony danych osobowych 

przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.. 

 

Jednocześnie oświadczam, że podaję dane osobowe dobrowolnie wskazując, że są one zgodne 

z prawdą. Mam pełną świadomość co do możliwości poprawiania (weryfikowania) moich 

danych oraz prawa do żądania ich usunięcia z systemu administratora. Zapoznałem się z 

treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu, sposobach i czasookresie 

przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

 

          

                                    

…………………………………………………………………………………………. 

             

                (data, podpis osoby – właściciela danych osobowych)   
 

 


