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FORMULARZ REKLAMACYJNY  

  
…………………….. 

(data sporządzenia)  
  

Reklamujący:  
 
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………. 
Numer zamówienia: ………………………………………………………………………….. 
Adres klienta: …………………………………………………………………………………. 
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………….. 
  
Określenie towaru:  
  
Data nabycia produktu: ……………………………………………………………………… 
Rodzaj produktu (kolczyki, naszyjnik, pierścionek…): …………………………………… 
Cena:  ………………………………………………………………………………………….. 
  
Przyczyna reklamacji:  
  
Poprosze o dokładne podanie wad produktu lub niezgodności z umową: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
  
Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 
Oczekiwania reklamującego:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………  
(podpis osoby składającej reklamację)  

  

 

  

http://www.gustajewellery.com/
mailto:hello@gustajewellery.com


Rozpatrzenie reklamacji: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
 

……...……………………………………..  
(data i podpis osoby rozpatrującej reklamację) 

  
 
  
  
   
  

KLAUZULA INFORMACYJNA::  
  
  

 Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę będącego 
Administratorem danych osobowych (Agnieszka Jankowiak Gusta Jewellery z siedzibą w Śremie, 
przy ul. Gierymskiego 28, 63-100) jedynie w celach związanych ze zwrotem/wymianą/reklamacją 

towaru na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego gustajewellery.com przez czas 
niezbędny do realizacji zwrotu/wymiany/reklamacji. Przysługuje Państwu prawo do żądania od 

Administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie rzeczoznawcom lub 
producentom reklamowanego towaru w celu weryfikacji oryginalności zwracanego towaru. Podanie 
danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla przeprowadzenia procesu zwrotu/wymiany/reklamacji. 
Wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych przez Sprzedawcę prosimy kierować na 

adres e-mail: hello@gustajewellery.com  
 Oświadczenie: Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane 

przez Sprzedawcę (Agnieszka Jankowiak Gusta Jewellery z siedzibą w Śremie, przy ul. Gierymskiego 
28, 63-100 Śrem) w celach związanych z wykonaniem zwrotu/wymiany/reklamacji przedmiotu umowy 
oraz spełnieniem związanych z nią żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach 

prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich 
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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