FORMULARZ REKLAMACYJNY
COMPLIANCE CARD
Numer zgłoszenia / Number of report

Data zgłoszenia / Date of application

Numer seryjny maszyny / Machine serial number

Dane zgłaszającego / Data of declarant
Nazwa firmy / Company name

Imię i nazwisko / Name and surname

Adres / Address

Numer telefonu / phone number

Adres e-mail / e-mail address

Informacje o reklamowanym produkcie / Information of compilance product
Nazwa produktu / product name

Numer seryjny części / part serial number

Kod produktu / product code

Numer i data zamówienia / Number and data of order

Ilość produktów / quantity

Numer faktury (w przypadku sprzedaży detalicznej/serwisu) / Invoice number (use for after sales / service department)

Opis usterki i okoliczności jej powstania / Description of defect and reason of defect

Oczekiwania klienta / Customer expectations

Załączniki (zdjęcia, protokoły, itp.) / Attachments (photos, protocols, etc.)

Wyrażam zgodę na pozostawienie moich danych osobowych zawartych w tym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu reklamacji w firmie ECKERT AS Sp. z o.o. (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.Urz.UE L2016, Nr 116). Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o przysługującym mi prawie do wglądu, poprawiania i usunięcia moich danych osobowych, jak również, że podanie tych danych
było dobrowolne. Więcej informacji na temat RODO: www.eckert.com.pl/rodo
I agree to the processing of personal data provided in this document for realising the compilance process pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing
Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). I declare that I have been informed about the provision of my right to access, correct and delete my personal data, as well as that providing this data was voluntary. More
info about GDPR: www.eckert.com.pl/rodo

Podpis pracownika Eckert AS Sp. z o.o. / Signature of employee Eckert AS Sp. z o.o.

Podpis osoby reklamującej / Signature of the complaining person

