
GARDENHIT        
    Bielbet Sp. z o.o.     

ul, Legionów 238  43-502
Czechowice-Dziedzice   

FORMULARZ REKLAMACYJNY

   
         Data, miejscowość

Numer dokumentu

Numer paragonu

Data zawarcia umowy sprzedaży

Imię i Nazwisko

Adres: ulica, numer domu

Kod pocztowy, miejscowość

     
Telefon kontaktowy/Adres email                                                                                      

Przedmiot reklamacji

Powód reklamacji

Dokładny opis uszkodzenia

W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy

1. Dane do przelewu

 

Nazwa banku: 

Imię i Nazwisko właściciela konta bankowego: 

Adres właściciela konta bankowego: 

2. Przekazem pocztowym na adres: 

Administratorem danych osobowych jest Bielbet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach 43 – 502, ul. Legionów 238, Tel: 887-260-410, wpisaną do ewidencji 
działalności gospodarczej pod numerem 0000534404, NIP: 652-172-46-37, REGON: 36026838200000., (Sprzedawca), który przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. W 
szczególności w celu zapewnienia kontaktu o ustosunkowaniu się przez Sprzedawcę do reklamacji oraz sposobie odbioru reklamowanego towaru. W ramach prawnie usprawiedliwionego celu, o którym mowa w 
art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) informujemy, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla przeprowadzenia
procesu reklamacyjnego. Administrator gwarantuje prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu reklamacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 
 

                                                                                                            ______________________________
                                                                                                                                                                                 podpis klienta*

*- Jeśli formularz reklamacyjny jest uzupełniany pisemnie

Uszkodzenie w transporcie Produkt uszkodzony lub niesprawnyProdukt niepełny Inne

Do formularza reklamacji dołączyłem(am) dokument sprzedaży wraz z dołączonym paragonem

Wyrażam zgodę.


	Pole wyboru 1: Off
	Pole wyboru 2: Off
	Pole wyboru 3: Off
	Pole wyboru 2_2: Off
	Pole wyboru 1_2: Off
	Pole tekstowe 1: 
	Pole tekstowe 1_2: 
	Pole tekstowe 3: 
	Pole tekstowe 4: 
	Pole tekstowe 4_2: 
	Pole tekstowe 4_3: 
	Pole tekstowe 4_4: 
	Pole tekstowe 4_5: 
	Pole tekstowe 4_6: 
	Pole tekstowe 4_7: 
	Pole tekstowe 4_8: 
	Pole tekstowe 4_9: 
	Pole tekstowe 4_10: 
	Pole tekstowe 4_11: 
	Pole tekstowe 4_12: 
	Pole tekstowe 4_13: 
	Pole tekstowe 4_14: 
	Pole tekstowe 4_15: 
	Pole tekstowe 4_16: 
	Pole tekstowe 4_17: 
	Pole tekstowe 4_18: 
	Pole tekstowe 4_19: 
	Pole tekstowe 4_20: 
	Pole tekstowe 4_21: 
	Pole tekstowe 4_22: 
	Pole tekstowe 4_23: 
	Pole tekstowe 4_24: 
	Pole tekstowe 4_25: 
	Pole tekstowe 4_26: 
	Pole tekstowe 5: 
	Pole tekstowe 5_2: 
	Pole tekstowe 6: 
	Pole tekstowe 5_3: 
	Pole wyboru 4: Yes
	Pole tekstowe 1_3: 
	Pole tekstowe 1_4: 
	Pole tekstowe 1_5: 
	Pole tekstowe 1_6: 
	Pole tekstowe 1_7: 
	Pole tekstowe 1_8: 
	Pole tekstowe 3_2: 


