
Adresa de retur:

Packeta Romania s.r.l.
Code: 95246636

Strada Virginia Nr. 4 077096,

FORMULAR DE RETUR Dragomirești-Deal, Ilfov, CTPark A1 Km13

Vă rugăm completați formularul cu litere mari

Nume și prenume: …...................................................................................................................

Număr de telefon: …...................................      E-mail: …..............................................................

Numărul comenzii: …............................................................

Vă rugăm completați numărul de cont pentru ramburs

§  Vă rugăm verificați atent numărul de cont introdus.

Produse returnate

Motivul returnăriiDENUMIREA ARTICOLULUI CANTITATE MOTIVUL 
RETURNĂRII

1
1 - Mărimea prea mică

2 2 - Mărimea prea mare

3 - Prea înguști (încălțăminte)

3 4 - Prea lați (încălțăminte)

5 - Calitatea produsului

4 6 - Culoare greșită

7 - Aspect necorespunzător

5 8 - Deteriorat/defect

9 - Altul: …........................

6 …..................................

…..................................

Datele cu caracter personal transmise sunt protejate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date, precum și abrogarea prin Directiva 95/46/CE (regulament general privind 
protecția datelor cu caracter personal) ("GDPR"). Administratorul datelor cu caracter personal lăsate în urmă este: 
„STREFA TENISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA cu sediul social 
în Varşovia la al. Bohaterów Września 12 (cod poștal: 02-389 Varșovia). Datele cu caracter personal sunt prelucrate in 
vederea desfasurarii procesului de returnare a produselor achizitionate, precum si in scopuri ce decurg din interesele 
legitime urmarite de Administrator in temeiul art. 6 sec. 1 lit. b), lit. c) și lit. f) GDPR. Datele cu caracter personal vor fi 
stocate în timpul îndeplinirii obligațiilor Administratorului în legătură cu returnarea produselor și în măsura în care este 
necesar pentru a depune reclamații în legătură cu returnarea produselor - pentru perioada de limitare a acestor 
revendicări, nu mai mult de 3 ani. Persoana vizată are dreptul de a solicita Administratorului accesarea datelor cu 
caracter personal, rectificarea acestora, ștergerea sau limitarea prelucrării în condițiile legii, precum și de a depune o 
plângere la GIODO (și de la data creării noului birou - la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter 
Personal). Furnizarea datelor este voluntară, dar necesară pentru scopurile indicate în această declarație. Datele de 
contact ale Responsabilului cu protecția datelor de la Administrator sunt următoarele - adresa de e-mail: 
iod@strefatenisa.com.pl.

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

Data și semnătura

www.tennis-zone.ro

http://www.tennis-zone.ee/

