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KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Witosa 31/115, 00-710 Warszawa; e-mail: sklep@farykazegarkow.pl, telefon: (+48) 622 642 89 42). Twoje dane osobowe 
są nam potrzebne do rozpatrzenia Twojego wniosku – ich przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do wykonania lub obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów. Twoje dane będziemy również 
przetwarzać w celu związanym z potencjalna możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Tobą a administratorem (podstawa prawna ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadnionym interesem 
administratora) oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji (podstawa prawna jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na admini-
stratorze). Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres realizacji Twojej reklamacji, chyba ze przepisy prawa (np. rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub 
będziemy je przechowywać dłużej na wypadek, gdybyś miał wobec nas jakiekolwiek roszczenia, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. 
W każdym czasie masz prawo do: wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, dostępu do swoich danych 
osobowych, w tym zadania wydania ich kopii, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, żądania sprostowania, ograniczenia prze-
twarzania lub usunięcia swoich danych. 
Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz na naszej stronie www.fabrykazegarkow.pl w zakładce „Polityka Prywatności”

DATA I MIEJSCOWOŚĆ CZYTELNY PODPIS

57 Concepts Sp. z o.o. Sp. K. 
Al. Witosa 31/115
00-710 Warszawa
NIP: 951-231-70-93
REGON: 142486550

WYMIENIAM PRODUKTY

kod i nazwa produktu

kod i nazwa produktu

kod i nazwa produktu

NR ILOŚĆ

  

NR RACHUNKU DO ZWROTU RÓŻNICY / wymiana produktu na tańszy

Prosimy o dołączenie ksera dokumentu sprzedaży - paragon lub faktura VAT, oraz wszystkich oryginalnych dokumentów otrzymanych 
w zamówieniu (kart gwarancyjnych, certyfikatów produktów). 

NA PONIŻSZE PRODUKTY

kod i nazwa produktu

kod i nazwa produktu

kod i nazwa produktu

ILOŚĆ

 

RODZAJ DOPŁATY / wymiana produktu na droższy

PRZY ODBIORZE  
za pobraniem u kuriera lub  
w sklepie stacjonarnym

PRZELEWEM 
dane do przelewu wyślemy  
po rozpatrzeniu wniosku

WAŻNE: 

IBAN Podaj nr konta bankowego IBAN, wraz z kodem kraju, na który ma zostać dokonany zwrot. Podanie nieprawidłowego nr konta może uniemożliwiść wykonanie zwrotu. 
Dla rachunków bankowych w Polsce nr konta rozpoczyna się od kodu PL, a numer konta składa się z 26 cyfr (łącznie 28 znaków). 
Sprawdź poprawność rachunku bankowego i dowiedz się więcej na: www.iban.com/structure


