ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE / NOTIFICATION OF COMPLAINT
Nr zgłoszenia/ No.

Data/Date:
Nazwa i adres kupujacego z BUDMAX-METAL SP. Z O.O.: /Name
and address of the Buyer from BUDMAX-METAL SP. Z O.O.:

Reklamujemy następujące poniższe materiały / We are claiming the following material as below:

Produkty / Products:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:
Wymiar / Dimension
LP
./Item

Grubość
[mm]

Długość
[mm]

/Thickness

/Length

Ilość dostarczona
[t] [m2]
/Qty Supplied

+ ilość sztuk
/qty items

Ilość
reklamowana
[t] [m2]
/Qty Claimed

Nr faktury /Invoice

Nr dokumentu WZ

Nr paczki/kręgu

No

/Delivery No

/Bundle/Package/Coil No/

+ ilość sztuk
/qty items

Oznaczenie typu niezgodności (dokładny opis) / Descritpion of non-compliance

Propozycja reklamującego dotycząca
sposobu załatwienia reklamacji
/Proposal of Buyer ……………….………………….

Adres posiadacza reklamowanego
produktu / Address of the complaint
product

Miejsce składowania
reklamowanego produktu
/ Address storage
Administratorem zebranych danych jest Budmax-Metal sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. 1 Maja 24 („Budmax-Metal”). Podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne, lecz bez ich podania
niemożliwe staje się dokonanie zakupów i dalsza obsługa posprzedażna. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania do zawarcia umowy przygotowania do zawarcia umowy z Budmax-Metal oraz
wykonywania tej umowy, a w tym obsługi posprzedażnej (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) i mogą być przekazywane podmiotom trzecim – dostawcom Budmax-Metal – w związku i na
potrzeby prowadzonych postępowań reklamacyjnych.
Dane przechowywane będą do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Budmax-Metal umowy.
Każdemu przysługuje prawo uzyskania wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Nazwisko uprawnionego przedstawiciela kupującego

Data i podpis odbierającego

/ Name of authorised buyer representive

Date and signature

*Żadna reklamacja nie zostanie rozpatrzona jeśli ten formularz nie zostanie wypełniony, przynajmniej w zakresie pól zaznaczonych na szaro.
/No claim will be considered if this form in incomplete, at least in the portion in grey.
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