………………………………
(miejscowość,data)

Oświadczenie
Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) ............................................, oświadczam iż dnia (data)
………............................. dokonałem zakupu produktu (nazwa produktu)
................................................................................................................................
w punkcie (nazwa i dane adresowe punktu) ………………………………………………
……………………………………………………………………………………
na stronie internetowej …………………………………………………………..
Dowód zakupu tego produktu zgubiłem/jest nieczytelny. Jako poświadczenie nabycia
produkty załączam: potwierdzenie złożenia zamówienia/ potwierdzenie płatności/
potwierdzenie z konta Esmoking Club/ inne ………………………….
Jednocześnie oświadczam iż jestem świadomy konsekwencji złożenia nieprawdziwego
oświadczenia.

__________................................................................___________
Data i podpis Klienta

1.
W związku z procesem reklamacyjnym oświadczam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania
danych osobowych, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Podstawowe informacje zostały mi przekazana wraz z niniejszym
formularzem reklamacyjnym (treść podstawowych informacji znajduje się w polu poniżej).
2.
Przyjmuje także do wiadomości, iż szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych zamieszczone są na
stronie internetowej administratora danych osobowych w zakładce pod adresem
internetowym https://s.esmokingworld.com/klauzule/ o tytule „Klauzula informacyjna CHIC (reklamacja).pdf”.

_____________________
Data i podpis Klienta

Informacje podstawowe

dotyczące przetwarzania danych osobowych dla zgłaszającego reklamację (zachowuje osoba zgłaszająca reklamację).
Administrator danych CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ostrzeszowie (KRS 0000488221). Możesz
się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Aleja Wojska Polskiego 23C, 63-500 Ostrzeszów
- przez e-mail: rodo@esmokingworld.com lub iod@esmokingworld.com
Cele przetwarzania

Podstawy prawne przet
warzania
Prawa związane z przetw
arzaniem danych

Wykonywanie obowiązku wynikającego z gwarancji lub rękojmi w związku ze sprzedażą oferowanych przez nas towarów

•
•
•

umowa sprzedaży

•

inne prawa określone w informacji szczegółowej

uzasadniony interes

prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ogran
iczenia ich przetwarzania

