
POZNÁMKY ZÁKAZNÍKA:
 

 

INFORMAČNÍ DOLOŽKA – ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
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: 234 280 907. Vaše osobní údaje potřebujeme pro vyřízení Vaší 
poptávky – jejich zpracování za tímto účelem je nezbytné pro splnění prodejní a servisní smlouvy inzerovaného zboží. Vaše údaje budeme zpracovávat také pro účely související s případnou možností 
vzniku sporů mezi Vámi a správcem (právním základem jejich zpracování je v tomto případě oprávněný zájem správce) a pro vedení účetnictví a vyřizování reklamací (právním základem je nutnost plnit 
zákonnou povinnost správce). Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu trvání Vaší reklamace, pokud nám zákon (např. zákon o účetnictví) nebude zavazovat tyto údaje zpracovávat delší dobu nebo 
je budeme déle uchovávat v případě, že vůči nám budete mít nějaké nároky, po dobu promlčení stanovené zákonem, zejména občanským zákoníkem. Kdykoli máte právo: podat stížnost předsedovi 
Úřadu pro ochranu osobních údajů, přenést své osobní údaje např. jinému správci, získat přístup ke svým osobním údajům včetně žádosti o vystavení jejich kopie, vznést námitku proti zpracování
údajů, pokud je základem zpracování náš oprávněný zájem, žádost o opravu, omezení zpracování nebo výmaz vašich údajů.

Více informací o zpracování vašich údajů naleznete na našich webových stránkách www.hodinkovna.cz v záložce „Zásady ochrany osobních údajů“

DATUM A MÍSTO ČITELNÝ PODPIS

NÁZEV ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

kód a název zboží

kód a název zboží

kód a název zboží

NR MNOŽSTVÍ

  

ČÍSLO ÚČTU PRO VRÁCENÍ ROZDÍLU / VýměNa PRODUkTU Za LEVNějšÍ

Přiložte prosím fotokopii prodejního dokladu – účtenky nebo faktury s DPH a všechny originální doklady
obdržené v objednávce (záruční listy, produktové certifikáty).

NÁZEV POŽADOVANÉHO ZBOŽÍ

kód a název zboží

kód a název zboží

kód a název zboží

MNOŽSTVÍ

 

TYP PŘÍPLaTkU / VýměNa PRODUkTU Za DRažšÍ

PŘI PŘEJÍMCE
Na DObÍRkU U kURýRa  
NEbO V kamENNém ObChODě

PŘEVODEM 
ÚDajE k PŘEVODU ZašLEmE
PO ZVÁžENÍ žÁDOSTi

DŮLEŽITÉ:

FORMULÁŘ PRO 
VÝMĚNUZBOŽÍ

ÚDAJE ZÁKAZNÍKA INFORMACE O OBJEDNÁVCE

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ADRESA

E-MAIL

TELEFON

DATUM NÁKUPU

Č. OBJEDNÁVKY

57 Concepts Sp. z o.o. Sp. K.
Al. Witosa 31/115, 00-710 Varšava, 
Polsko
DIČ: PL 951-231-70-93 
IČ PL: 142 486 550

IBAN Zadejte číslo bankovního účtu IBAN, na který má být vrácena částka, a identifikátor BIC vaší banky (povinné). Zadání nesprávného čísla účtu může zabránit zpracování náhrady. 
U bankovních účtů v České republice začíná číslo účtu kódem CZ a číslo účtu se skládá z 24 číslic (celkem 26 znaků). 
Zkontrolujte, zda je váš bankovní účet správný, a zjistěte více na: www.iban.com/structure

BIC / NázEV BANky  


