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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NAPRAWY 

Dane Klienta: 

Nazwa firmy lub NIP:  

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:  

Telefon:  Adres e-mail:  

Adres: 
 

 

Adres zwrotny (jeśli 
inny, niż powyżej): 

 

Dane urządzenia: 

Model:  

Data zakupu:  Nr dowodu zakupu:  

Nr seryjny lub numer IMEI:  

Opis usterki lub 
wady: 

 

 

 

 

Akcesoria dostarczone wraz 
z urządzeniem: 

 

UWAGA: W przypadku braku opisu usterki, braku wystąpienia usterki/wady, rezygnacji z 
naprawy, zostanie naliczona ryczałtowa opłata za diagnozowanie urządzeń w wysokości 100 zł 
netto + koszty odesłania urządzenia. 

Naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do 
serwisu. W uzasadnionych i trudnych do przewidzenia sytuacjach okres naprawy może ulec 
wydłużeniu do 21 dni roboczych. 

 

Akceptuję warunki zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz potwierdzam 
zapoznanie się z klauzulą informacyjną (RODO). 

 

Miejscowość i data: ........................ 

 

Pieczątka/podpis zgłaszającego: ........................ 
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Klauzula informacyjna (RODO) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 
(zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO), informujemy, że: 

1. administratorem danych osobowych jest Lumar Poland sp. z o.o. (dalej Lumar Poland) z 
siedzibą przy ul. Armii Krajowej 378, 40-748 Katowice 

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a. świadczenia usług w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu 

elektronicznego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 
b. przeprowadzenia działań analitycznych w zakresie optymalizacji naszych usług, 

procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowe, w tym reklamacji, co stanowi 
prawnie uzasadniony interes Lumar Poland (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

c. archiwizacji, dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby prawnej 
wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Lumar Poland (art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO); 

d. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie 
uzasadniony interes Lumar Poland(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

e. badania satysfakcji klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Lumar 
Poland (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

f. na podstawie Pana/pani zgody, przekazywania ofert handlowych i podejmowanie 
działań marketingowych w formie prawnie dozwolonej; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia przekazania 
formularza zgłoszeniowego naprawy; 

4. posiada Pani/Pan prawo: 
a. dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, 
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c. usunięcia danych, 
d. ograniczenia przetwarzania danych, 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym ich przetwarzania w 

celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, 
f. przenoszenia danych, 
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) w razie przetwarzania danych niezgodnie z prawem, 
h. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – cofnięcie zgody nie będzie wpływać 

na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; 
5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lumar Poland i ich 

powierzenie jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia zgłoszenia naprawy; 
6. w celu wykonania praw wskazanych w ust. 4 prosimy o złożenie oświadczenia za 

pośrednictwem wiadomości e-mail na adres biuro@lumarpoland.com z adresu e-mail 
wskazanego w formularzu zgłoszenia naprawy. 


