REKLAMĀCIJAS PIETEIKUMS
Lūdzam aizpildīt DRUKĀTIEM BURTIEM

KLIENTA DATI
Vārds un uzvārds:
Adrese:
Tālruņa Nr:

Prece ir jānosūta uz adresi:
Tennis Zone
Jurgio Slapelio 30-2
11321 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 6565 3735
Sūtījuma nosaukums: SŪDZĪBA

Sūdzības iesniegšanas datums:

E-pasts:

Bankas konta Nr:
PRECES DATI

Pirkuma datums:

Rēķina Nr:
Nosaukums (modelis):
Defekta apraksts / reklamācijas iemesls:

Defekta atklāšanas datums:

PIRCĒJA PRASĪBAS (aizpilda Pircējs — lūdzu, atzīmējiet tikai vienu opciju)
o Bezmaksas labošana
o Naudas atmaksa

o Maiņa pret jaunu preci
o Samaksātās cenas samazinājums

Sūdzība tiks izskatīta 14 dienu laikā pēc tās saņemšanas.
Prece, par kuru tiek iesniegta sūdzība, ir jānotīra un jānosūta uz adresi: Tennis Zone, Jurgio Slapelio 30-2, 11321 Vilnius, Lietuva
Ja Jums ir jautājumi par sūdzību, lūdzam sazināties, rakstot uz e-pastu info@tennis-zone.lv vai zvanot pa tālruni: +371 200 26367

Reklamācijas saņemšanas datums:

Reklamācijas izskatīšanas datums:

Pārdevēja lēmums:

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula — VDAR). Iesniegto personas datu Pārzinis ir:
„Strefa Tenisa Sp. z o.o. „Spółka Komandytowa”, juridiskā adrese Varšavā: al. Bohaterów Września 12 (pasta indekss: 02-389, Varšava). Personas dati tiek
apstrādāti, lai atgūtu iegādātos produktus, kā arī gadījumos, kas izriet no Pārziņa likumīgām interesēm saskaņā ar VDAR Regulas 6. panta 1. punkta b), c)
un f) apakšpunktu. Personas dati tiks glabāti, pildot Pārziņa pienākumus, kas saistīti ar preču atpakaļatdošanu un tādā mērā, kādā ir nepieciešams, lai
apmierinātu prasības saistībā ar preču atpakaļatdošanu — ierobežojot šīs pretenzijas, ne ilgāk par vienu gadu. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no
Pārziņa pārskatīt personas datus, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi likumos noteiktajā kārtībā, kā arī iesniegt sūdzību galvenajam datu aizsardzības
speciālistam (bet no jauna dienesta dibināšanas dienas — Personas datu aizsardzības dienesta priekšsēdētājam). Datu sniegšana ir brīvprātīga, bet
nepieciešama šajā paziņojumā norādītajiem nolūkiem. Jebkurā gadījumā saistībā ar personas datu apstrādi jūs varat sazināties ar personas datu Pārzini pa
e-pastu: iod@strefatenisa.com.pl.

…...............................................................
Datums un Pircēja paraksts

www.tennis-zone.lv

