ROTHENBERGER Polska Sp. z o.o. ul. Annopol 4A, budynek C 03-236 Warszawa

PRIETAISO REMONTO PARAIŠKA
A DALIS - užpildo ROTHENBERGER darbuotojas

Paraiškos Nr.

Priėmimo data:

B DALIS - užpildo PAREIŠKĖJAS
□

GARANTINIS REMONTAS

□

POGARANTINIS REMONTAS

1. Bendrovė:
2. Adresas:
3. Pareiškėjo vardas ir pavardė:
4. El. paštas:

5. Telefonas:

6. Pateikimo data:

7. Pirkimo data:

8. Pirkimo numerio įrodymas (sąskaita / kvitas):
9. Pirkimo vieta – pavadinimas ir adresas:
10. Prietaiso pavadinimas:
11. Katalogo numeris:

12. Serijos numeris:

13. Defekto nustatymo data ir aplinkybės:
14. Gedimo aprašymas:
15. □ Prašau atlikti remontą iki …………………EUR sumos

16. □ Prašau pateikti remonto išlaidų sąmatą

17. Jei atliekamas POGARANTINIS REMONTAS, prašome sumokėti 159,90 PLN į bendrovės sąskaitą 96 1280 0003 0000 0031
8223 503. Remonto pasiūlymas pateikiamas po sumos įskaitymo.
DĖMESIO:
1. Prie remonto paraiškos turi būti pridedamas pirkimo įrodymas (sąskaitos ar kvito kopija).
2. Remontui perduodamos prekės turi būti patalpintos pakuotėje, kuri apsaugo nuo pažeidimų transportavimo metu. Pareiškėjas
yra atsakingas už nuostolius, kurie atsiranda dėl nepakankamos produkto apsaugos.
3. Pareiškėjas informuojamas apie skundo nagrinėjimą el. paštu arba telefonu.
4. Jei pretenzija nepriimama, Pareiškėjas padengia visas susijusias išlaidas. Jei prekė nepaimama per 30 dienų, bus prašoma
padengti saugojimo išlaidas. Po 90 dienų prekė bus sunaikinta Pareiškėjo lėšomis.
Aš patvirtinu, kad perskaičiau visą informaciją.
Aš sutinku su mano asmens duomenų tvarkymu nagrinėjant remonto paraišką. Aš patvirtinu, kad perskaičiau informaciją apie
ROTHENBERGER Polska atliekamą asmens duomenų tvarkymą.

……………………………………………………
Data ir pareiškėjo parašas

…………………………………………………… ..
Paraišką priimančio darbuotojo parašas

ROTHENBERGER Polska Sp. z o.o.

Tel. +48 (22) 213 59 00

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy

HSBC Polska S.A.

NIP: 952-14-13-525

ul. Annopol 4A, budynek C

Fax +48 (22) 213 59 01

XX Wydział Gospodarczy Krajowego

96 1280 0003 0000 0031 8223 5031

REGON: 012455441

03-236 Warszawa

Internet: www.rothenberger.pl

Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:

e-mail: biuro@rothenberger.pl

KRS: 0000097931

292 000 zł

ROTHENBERGER Polska Sp. z o.o. ul. Annopol 4A, budynek C 03-236 Warszawa

INFORMACIJA
APIE ROTHENBERGER POLSKA SP. Z O. O. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
Remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679
dėl fizinių asmenų duomenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46 /EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
(Teisės žurnalas UE L 119, 2016-05-04, 1 psl.), toliau tekste – „BDAR“, noriu jums pranešti, kad
1. Jūsų asmens duomenų tvarkytojas yra bendrovė „Rothenberger Polska“ Sp. z o. o. kurios
būstinė yra Varšuvoje, ul. Annopol 4A korpusas C, 03-236 Varšuva, kuri veikia pagal įrašą
nacionaliniame teismų registre, numeris: 0000097931, NIP: 9521413525, REGON: 012455441,
įstatinis kapitalas - 292 000,00 PLN (toliau tekste – „Rothenberger Polska“).
2. Visais su asmens duomenų tvarkymu ir su duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimu
susijusiais klausimais galite susisiekti su ROTHENBERGER Polska šiuo el. pašto adresu:
biuro@rothenberger.pl
3. Jūsų asmens duomenys, pavyzdžiui, jūsų vardas ir pavardė, adresas, el. pašto adresas
ir telefono numeris, bus tvarkomi dėl:
a. paslaugų teikimo įrangos garantijos ir pogarantinio remonto, remiantis jūsų sutikimu
(BDAR 6 straipsnio 1 punkto a) papunktis);
b. pranešimų teikimo, su pranešimų teikimu susijusio analizės rengimo, įrangos garantinio
ir pogarantinio remonto vykdymo, kurie yra teisėti ROTHENBERGER Polska interesai
(BDAR 6 straipsnio 1 punkto f) papunktis);
c. galimų reikalavimų nustatymo, tyrimo ar gynimo, kuris yra teisėtas ROTHENBERGER
Polska interesas (BDAR 6 straipsnio 1 punkto f) papunktis);
4. Jūsų asmens duomenų gavėjai bus ROTHENBERGER Polska darbuotojai, vykdantys
tarnybines užduotis ir besiremiantys atitinkamu įgaliojimu, vienetai, kuriems ROTHENBERGER
Polska patiki asmens duomenis dėl garantinio ir pogarantinio remonto, ir padaliniai, kuriems
ROTHENBERGER Polska privalo persiųsti duomenis pagal galiojančius teisės aktus.
5. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 1 metus nuo kalendorinių metų pabaigos, kuriais
pranešama apie prietaiso remontą. Duomenų tvarkymo laikas gali būti pratęstas reikalavimų
pateikimo ar gynybos atveju.
6. Sprendimai dėl jūsų asmens duomenų nebus priimami automatiškai pagal BDAR 22 straipsnį;
7. Jūsų duomenys nebus siunčiami į valstybes už EEE ribų.
8. Jūs turite:
- teisę susipažinti su jūsų asmens duomenimis pagal BDAR 15 str.;
- teisę reikalauti ištaisyti jūsų asmens duomenis pagal BDAR 16 str.;
- teisę reikalauti ištrinti duomenis pagal BDAR 17 str. 1 dalies b, d ar e punktus;
- teisę apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 str., laikantis BDAR 18 str. 2 dalies;
- teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 str.;
- teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos biuro pirmininkui, jei manote, kad jūsų
asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR sąlygas;
Jei norite įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, susisiekite su ROTHENBERGER Polska 2
punkte nurodytu el. pašto adresu.
Jūs neturite teisės perkelti BDAR 20 str. 1 dalyje nurodytus asmens duomenis.
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