
ZGŁOSZENIE REKLAMACJI 

 
 

AE Koremba Ewa Koremba 

31-518 Kraków 

ul. Brodowicza 8/3 

tel. 602 374 892 

e-mail: biuro@superlifter.pl                                               Nr zgłoszenia: 

 

 

 

Zgłaszający: 

Nazwa firmy :  

Adres: 

Imię i nazwisko :  

Telefon: 

E-mail: 

 

 
Typ urządzenia  

Nr zamówienia / faktury 

 

Data powstania 

uszkodzenia 

 
 

Nr seryjny 

 

Kompletne urządzenie:   

 

Inne oznaczenia 

 

 

Komponent: 

  

 

 

Prosimy o zaznaczenie X jeśli dotyczy: 

Dotyczy: Data dostawy Nr listu przewozowego 

Dostawa niekompletna / uszkodzona   

Nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia   

Opis problemu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niniejszym podpisem potwierdzam prawdziwość przekazanych informacji oraz że 

reklamowana część należy do opisanego urządzenia. 

 

 

.................................................................................................... 
Podpis, imię i nazwisko osoby składającej reklamację 

mailto:biuro@superlifter.pl


Dodatkowe informacje: 

 

 

 

 
 
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w formularzu reklamacyjnym jest firma 
AE Koremba Ewa Koremba z siedzibą 31-518 Kraków, ul. Brodowicza 8/3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w 
celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (wykonanie umowy) 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom firmy , jak też 
podmiotom udzielającym Spółce wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. 
Pana/Pani dane osobowe zawarte w formularzu będą przechowywane przez okres 1 roku od rozpatrzenia reklamacji. 
Ponadto informujemy, że posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje również 
Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w 
przypadku przetwarzania Pana/Pani danych w sposób niezgodny z prawem. Podanie danych jest dobrowolne, lecz 
niezbędne dla realizacji procesu reklamacji. Decyzje dotyczące Pana/Pani osoby nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. Pana/Pani dane osobowe nie będą również profilowane. 

 


