FORMULARZ REKLAMACYJNY
Prosimy o wypełnienie formularza w sposób czytelny

Miejsce i data złożenia reklamacji: .................................................................................................................................................
Imię i nazwisko: .................................................................................................................................................................................
Aktualny adres zamieszkania:..........................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: ................................................................Email: .............................................................................................
Data zakupu: ..................................................Data stwierdzenia wady produktu: ......................................................................
Cena i nazwa produktu: ...................................................................................................................................................................
Numer zamówienia: ................................................................Nr paragonu/faktury VAT:............................................................
Przyczyny reklamacji:
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................………………………….................................................................…….……

Żądanie Klienta (właściwe zaznaczyć)
usunięcie wady

wymiana rzeczy na wolną od wad

zwrot środków (odstępuje od umowy)

obniżenie ceny (prosimy o wskazanie kwoty)

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej złożenia. Niniejszy formularz ma charakter pomocniczy,
Klient może złożyć reklamację w innej formie przesyłając ją wraz z reklamowanym produktem na adres Sprzedawcy:
TVO Sp. z o.o., Centrum Logistyczne IPS, ul. Inwestorów 13, 39-300 Mielec.
W przypadku dokonania zwrotu płatności przez tvokazje.pl, zwrot następuje przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Klient. Jeżeli przy zakupie wybrałeś opcję płatności „za pobraniem” a chcesz, aby zwrot płatności
został dokonany na Twoje konto bankowe - prosimy, zaznacz poniższą zgodę i podaj swój numer rachunku.
wyrażam zgodę na dokonanie zwrotu środków na mój rachunek bankowy. Numer konta:

Pozostawione dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Administratorem Twoich danych osobowych jest TVO Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdyni (81-366) przy ulicy Batorego 28-32; e-mail: kontakt@tvokazje.pl, telefon: +48 58 880 83 31. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod@tvo.pl. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Twoje dane osobowe
są nam potrzebne do rozpatrzenia Twojej reklamacji, a ich przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do obsługi umowy sprzedaży reklamowanych
towarów. Twoje dane będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Tobą a Administratorem (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora), prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz
rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji (podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze). Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres realizacji Twojej reklamacji, chyba że przepisy prawa (np. rachunkowe) będą nas zobowiązywać
do dłuższego ich przetwarzania lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek, gdybyś miał wobec nas jakiekolwiek roszczenia, przez okres ich
przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, nie dłużej jednak niż 3 lata. Masz prawo do: przenoszenia swoich
danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii,
żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, oraz do sądów. Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które pomagają nam prowadzić stronę internetową www.tvokazje.pl,
w tym komunikacje z naszymi Klientami (wysyłka e-mail), zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych,
w tym przechowywanie danych, a także firmom realizującym przesyłki kurierskie (np. FedEx), podmiotom obsługującym płatności elektroniczne
(np.PayU) oraz zapewniają bieżąca obsługę prawną. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz na naszej stronie
www.tvokazje.pl w zakładce „Polityka Prywatności”.

............................................................
data i podpis Klienta

Pełna lista produktów na: www.tvokazje.pl

Chcesz złożyć zamówienie telefonicznie? Zadzwoń!

tel.: 58 880 83 30

(opłata według stawki operatora)

Dział Serwisu i Reklamacji – adres korespondencyjny

TVO Sp. z o.o.
Centrum Logistyczne IPS
ul. Inwestorów 13, 39-300 Mielec

Infolinia

tel.: 58 880 83 31
pn. – niedz. 6:00 – 20:00

