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KARTA REKLAMACJI Verona Products Professional 

Sp. z o. o. 

 

 

 

 

 
DANE ZGŁASZAJĄCEGO REKLAMACJE  

 
IMIĘ I NAZWISKO 

TELEFON 

E-MAIL 

ADRES  

 

PRZEDMOIT REKLAMACJI 

 
NAZWA 

 

 

DATA WAŻNOŚCI   

PARTIA 

ILOŚĆ (szt.) 

KATEGORIA    [proszę zaznaczyć   X] 

 

Masa   Opakowanie   Inne  

        
 

OPIS REKLAMCJI      

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Data zgłoszenia :      
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Klauzula informacyjna - art. 13 RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) Verona Products Professional Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 

Aleja Krakowska 2, 02-284 Warszawa (dalej jako: Verona Products Professional) informuje, iż:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Verona Products Professional Sp. z 

o. o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 2, 02-284 Warszawa, zarejestrowana w 

Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000167637. Kontakt z Verona Products 

Professional Sp. z o. o. możliwy jest także pod adresem mailowym:bok@vpp.pl.  
 

 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu rozpoznania 

złożonej przez Panią/Pana reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.  
 

 

 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Verona 

Products Professional Sp. z o. o.  usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci 

komórkowych, operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy 

pocztowi, jak również – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze.  
  

 Verona Products Professional Sp. z o. o. nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do 

państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  
 

 

 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do rozpoznania 

złożonej przez Panią/Pana reklamacji, a także przez okres niezbędny dla realizacji 

obowiązków księgowych lub podatkowych Verona Products Professional Sp. z o. o. oraz 

ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez Verona Products Professional Sp. z o. o. 

 

 Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

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

wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia 

skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych 

osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.  
 

 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 
 

 Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne dla 

rozpoznania reklamacji.  

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania moich 

danych osobowych i w pełni ją rozumiem.  

                            

           

  …………………………………………………………………. Miejsce, data, czytelny podpis 

 

 

 

 

 


