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Zgłoszenie reklamacji od klienta sklepu internetowego  NR  
           (Numer reklamacji nadaje dział reklamacji) 

 Sp. z o.o.     Dział Reklamacji  tel.  (22) 559 62 62, 559 62 59,  e-mail : reklamacje@kim24.pl 

 

      Data zakupu  Nr dokumentu zakupu   

 

   Dane klienta  

imię  nazwisko  

nazwa firmy  

 

Adres zamieszkania/siedziby firmy 

kod pocztowy  miejscowość  

ulica  nr domu nr lokalu 

telefon/fax  

e-mail  

 

   Nazwa reklamowanego towaru 

 
 
 
 
 

      Nr katalogowy towaru  Ilość  

 

      Towar znajduję się (właściwe zaznaczyć): 

∟      U klienta adres j. w. 
∟      Dostarczony do KIM Sp. z o.o.   Podać miejsce pozostawienia towaru (dział/ sklep/ magazyn) 

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

∟      Inny adres: 

      ………………     ……………………..…………………  ………………………….……….……………………..  ………..    ……….. 
Kod pocztowy                                         Miejscowość                                                              Ulica                                                                     nr domu           nr lok.      

………………     ……………………..…………………………………………….……….……………………..   
Telefon kontaktowy                               Osoba kontaktowa 

 

      Data stwierdzenia wady  

 

Okoliczności stwierdzenia wady (właściwe zaznaczyć): 

∟  podczas odbioru  ∟  po zamontowaniu/ wbudowaniu 

∟  po rozpakowaniu u klienta ∟  podczas użytkowania 

∟  podczas montażu ∟  podczas odbioru 

 

   Opis niezgodności towaru/wady: 

 
 
 

 

 

   Prawa z których klient dochodzi reklamacji (właściwe zaznaczyć) 

  ∟     gwarancja producenta                            ∟    rękojmia 

  

    Oczekiwania co do sposobu załatwienia reklamacji   (właściwe zaznaczyć) 

   ∟     naprawa                                                 ∟    wymiana  na nowy                                     ∟    obniżenie ceny                                        

   ∟     odstąpienie od umowy                           ∟    inne……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

      Do zgłoszenia reklamacyjnego klient załącza (właściwe zaznaczyć) 

  ∟    kopia/ skan faktury/ paragonu                 ∟     kartę gwarancyjną 

  ∟    inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych przez KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 

ulicy Bartyckiej 114 (KRS: 0000106056) dla celów związanych z rozpatrzeniem złożonej przeze mnie reklamacji oraz 

spełnieniem związanych z nią żądań, na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.   

 

❑ Wyrażam zgodę na otrzymywanie od KIM Sp, z o.o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu numer 
telefonu lub adres e-mail  informacji dotyczących postępowania reklamacyjnego. Zgoda zostaje wyrażona na podstawie 
ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
 

❑ Wyrażam zgodę na używanie przez KIM  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 
automatycznych systemów wywołujących, informacji dotyczących postępowania reklamacyjnego, na których jestem 
w stanie odczytać informacje elektroniczne. Zgoda zostaje wyrażona na podstawie Prawa telekomunikacyjnego. 

 

Mam świadomość, że w określonych sytuacjach przekazane przeze mnie dane osobowe w celach związanych z 

wykonaniem reklamacji oraz spełnieniem związanych z nią żądań, mogą być udostępniane podmiotom trzecim, tj. 

producentom/dostawcom, firmom kurierskim, pocztowym oraz telekomunikacyjnym przy czym dane te będą 

przekazywane przez KIM Sp. z o.o. wyłącznie w zakresie określonym umową o powierzenie przetwarzania danych i 

wyłącznie w celu określonym tą umową.  

……………………………………………………………………….. 

(imię, nazwisko i podpis składającego reklamację) 

 

Poniżej przedstawiamy informacje,  kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe :  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bartyckiej  114, 00-716 
Warszawa, KRS 0000106056, NIP 844-18-09-717, REGON 790315559,  (dalej AD) - w przypadku jeśli wyrazi Pan/Pani 
zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez KIM sp. z o.o. 

2. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z nami listownie na adres siedziby,  telefonicznie 
(22) 55-96-204, lub e-mail  rodo@kim24.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach w celach związanych z wykonaniem reklamacji oraz spełnieniem związanych z 
nią żądań. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach 
wykonywania swoich obowiązków służbowych. W określonych sytuacjach odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty 
świadczące w imieniu i na rzecz AD usługi związane z przetwarzaniem danych na zasadnie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu określonym umową o powierzenie przetwarzania danych.  

5. Pani/Pana dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczącego reklamacji, ustawy o 

rachunkowości lub  do czasu cofnięcia zgody, podjęcia decyzji o wykreśleniu usunięcia danego kontrahenta z bazy danych 
lub zaprzestania prowadzenia bazy kontrahentów (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje 
później). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia 
przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu 
przetwarzania, prawo sprzeciwu lub żądania zaprzestania przetwarzania danych. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym  profilowanie. 
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.(RODO).  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia procesu reklamacyjnego.  

 

 

 

 
 

 
 
                            data zgłoszenia i podpis klienta   

Zgłoszenie reklamacji przyjął: 

 
 
 

data i podpis 
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