
REKLAMAČNÍ
FORMULÁŘ

ÚDAJE SPOTŘEBITELE INFORMACE O VÝROBKU

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ADRESA

E-MAIL

TELEFON

DATUM NÁKUPU

ZNAČKA/VÝROBCE

KÓD VÝROBKU

NÁZEV VÝROBKU

ZÁRUČNÍ  ZA POPLATEK  ZE ZÁKONA

TYP OPRAVY PŘÍLOHY

FAKTURA/PARAGON  ZÁRUČNÍ LIST       JINÉ

ŘEMÍNEK / NÁRAMEK

POUZDRO  

STROJEK

SKLÍČKO

RUČIČKY

ČÍSELNÍK

DÝNKO

SOFTWARE (SMARTWATCH)

JINÉ  

PODROBNOSTI OZNÁMENÍ

HLÁŠENÉ POŠKOZENÍ: POPIS VADY:

 

 

 

 

 

 

 

  

DATUM ZJIŠTĚNÍ VADY: POŽADAVKY SPOTŘEBITELE: 

 

 

 

Správcem Vašich osobních údajů je 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Witosa 31/115, 00-710 Varšava; e-mail: info@hodinkovna.cz, telefon: (+48) 234 280 907). Vaše osobní údaje potřebujeme k posouzení Vaší reklamace – 
jejich zpracování za tímto účelem je nezbytné pro splnění či servis smlouvy o prodeji inzerovaného zboží. Vaše údaje budeme zpracovávat také pro účely související s případnou možností sporů mezi Vámi a správcem 
(právním základem jejich zpracování je v tomto případě oprávněný zájem správce) a pro vedení účetnictví a vyřizování stížností a reklamací (právním základem je nutnost splnit zákonnou povinnost správce). Vaše 
údaje budeme zpracovávat po dobu trvání Vaší stížnosti či reklamace, pokud nám zákon (např. o účetnictví) nebude zavazovat tyto údaje zpracovávat po delší dobu nebo je budeme déle uchovávat pro případ, že vůči 
nám budete mít nějaké další nároky, po promlčecí dobu stanovenou zákonem, zejména občanským zákoníkem. Kdykoli máte právo: podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, předat své osobní 
údaje např. jinému správci, získat přístup ke svým osobním údajům, včetně úkolu vystavit jejich kopii, vznést námitku proti údajům zpracování, pokud je základem zpracování náš oprávněný zájem, žádosti o opravu, 
omezení zpracování nebo výmaz vašich údajů.

Vaše údaje mohou být předány subjektům, které nám pomáhají provozovat webové stránky a aplikace, včetně komunikace s našimi klienty (např. podporují nás při zasílání e-mailů), zajišťují podporu a provoz našich 
nástrojů a ICT systémů (např. dále společnosti provádějící přepravu zásilek, subjekty vyřizující elektronické platby a poskytující průběžné právní služby, provádějící audity atd. včetně v rámci výše uvedených aktivit i 
společnostem z naší kapitálové skupiny. Vaše údaje můžeme výjimečně předat našim partnerům zpracovávajícím je mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), avšak pouze v nezbytném rozsahu souvisejícím s po-
skytováním služeb těmito partnery, zejména IT služeb (např. ukládání dat v cloudu). Bezpečnost vašich údajů je zajištěna bezpečnostními opatřeními, která používáme, včetně standardní smluvní doložky schválené 
Evropskou komisí. Snažíme se také o to, aby naši partneři byli zařazeni do programu tzv Privacy Shield. Můžete obdržet kopie našich bezpečnostních opatření týkajících se přenosu údajů do zemí mimo EHP, zejména 
kontaktováním našeho pověřence pro ochranu údajů.

Více informací o zpracování vašich údajů naleznete na našich webových stránkách www.hodinkovna.cz v záložce „Ochrana osobních údajů”

DATUM A MÍSTO ČITELNÝ PODPIS

57 Concepts Sp. z o.o. Sp. K. 
Al. Witosa 31/115
00-710 Varšava
DIČ: 951-231-70-93
IČ: 142486550

Lhůta pro posouzení reklamace je v souladu se záručním listem

(JINÉ - JAKÉ?)


