
Tennis Zone  

Al. Bohaterów Września 12 

02-389 Warszawa, Poland 

 
REKLAMACIJOS PARAIŠKA 

KLIENTO DUOMENYS (Pildo Pirkėjas) 

Vardas ir pavardė ………………………………………………………  Užsakymo Nr: ………………………………………………………… 

Banko sąskaitos Nr ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Gatvė ir pastato/buto numeris …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pašto kodas ……………………………………………..       Miestas  …….............................................................................. 

Telefono Nr ……………………………………………..        El. Paštas …………………………………………………………………………….. 

PREKĖS DUOMENYS (Pildo Pirkėjas) 

Pavadinimas (modelis) …………………………………………Pirkimo data: ………………Faktūros Nr ……………………………… 

Kada ir kokiu būdu buvo nustatyti defektai: …………………………………………………………………………………………………. 

Defekto aprašymas / Reklamacijos priežastis: 

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

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

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

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

PIRKĖJO REIKALAVIMAI (Pildo Pirkėjas— prašome pažymėti tik vieną opciją) 

                    Nemokamas taisymas                                                   Keitimas į naują prekę 

      Pinigų grąžinimas                                                           Sumokėtos kainos sumažinmas 
 

SPRENDIMAS DĖL REKLAMACIJOS 

Reklamacijos gavimo data: …………………………        Reklamacijos nagrinėjimo data: …………………………………. 

Pardavėjo sprendimas: 

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

Asmens duomenys yra saugomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinančią Direktyvą 95/46 / EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). asmens 

duomenys) („GDPR“). Paliktų asmens duomenų Administratorius yra: „Strefa Tenisa Sp. z o.o. „Spółka Komandytowa“, buveinė Varšuvoje, 

al. Bohaterów Września 12, (pašto kodas -2-389 Varšuva). Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant grąžinti įsigytus produktus, taip pat 

tais atvejais, kurie kyla iš teisėtų interesų, kurių siekia administratorius pagal Reglamento Nr. 6 p. I  b), c) ir f) GDPR. Asmens duomenys 

bus saugomi vykdant Administratoriaus pareigas, susijusias su su prekių grąžinimu ir tiek, kiek būtina norint patenkinti reikalavimus, 

kylančius iš su prekių grąžinimu - apribojant šias pretenzijas, ne ilgiau kaip metus. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti iš 

Administratoriaus peržiūrėti asmens duomenis, juos ištaisyti, ištrinti ar apriboti tvarkymą įstatymų nustatyta tvarka, taip pat pateikti 

skundą Generaliniam asmens duomenų apsaugos inspektoriui (o nuo naujos tarnybos įsteigimo dienos - Asmens duomenų apsaugos 

tarnybos pirmininkui). Duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas šiame pranešime nurodytiems tikslams. Bet kokiu atveju dėl 

asmens duomenų tvarkymo Jūs galite susisiekti su asmens duomenų Administratoriumiu el. pašto adresu: iod@strefatenisa.com.pl 

  

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

       data ir Pirkėjo parašas 

mailto:iod@strefatenisa.com.pl

