
 Data................. 

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NAPRAWY 
Część do wypełnienia przez zgłaszającego reklamacje. 

 

Naprawa gwarancyjna   Naprawa pogwarancyjna   

 

Dane klienta/osoby reklamującej              Dystrybutor/punkt sprzedaży 

Nazwa............................................................. 

........................................................................ 

Adres............................................................... 

........................................................................ 

Telefon............................................................ 

 

Osoba do kontaktu........................................... 

......................................................................... 

Pieczęć firmowa  

 

                         Produkt                 Szczegółowy opis usterki 

Typ/model...................................................... 

 

Numer seryjny............................................... 

 

Data zakupu................................................... 

 

Dołączone akcesoria 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

........................................................................... 

 
Część do wypełnienia przez serwis Proxima 

 

    Wykonana praca/opis przyczyny usterki                         Rodzaj  naprawy 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

Data.............................. Podpis........................ 

 

Naprawa gwarancyjna   

 

Naprawa płatna   

 

Koszt naprawy ...........................................              

Nr. zgłoszenia Nr. pudełka Data przyjęcia Data wysyłki 

    

 
Proszę o wysłanie formularza przy każdym zleceniu naprawy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Formularz 34: Formularz zgłoszeniowy reklamacji/naprawy     PROXIMA Sp.J. 

Wersja A (obowiązuje od 2011.03.22)        



 Data................. 

 

„Proxima sp.j. w Toruniu, przy ul.Polnej 23 A, jako administrator danych osobowych, 

informują Pana/ Panią, iż: 

• podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia postępowania 

reklamacyjnego; 

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania; 

• dane nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim; 

• podane dane będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

• dane  będą przechowywane przez okres pozostawania w stosunkach handlowych; 

• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powszechnie 

obowiązujące 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wysyłania informacji 

handlowych drogą elektroniczną przez PROXIMA SPOŁKA JAWNA zgodnie z unijnym 

rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 

119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.) 

…….……………………………… 

podpis osoby, której dane dotyczą 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu 

bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez PROXIMA SPOŁKA 

JAWNA zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.). 

…….……………………………… 

podpis osoby, której dane dotyczą 

 

Chcę otrzymywać informacje o nowych produktach i promocjach Proximy sp. j. drogą 

elektroniczną na adres mailowy: ……………………………..@......................................... 

 

 

 

 ……………………………………… …………………………………. 

 miejsce i data czytelny podpis 
 


