
FORMULARZ REKLAMACYJNY
NUMER ZAMÓWIENIA:

KUPUJĄCY:

EMAIL/TEL. KUPUJĄCEGO:

ODBIORCA:

BCANDLE.PL
B-CANDLE Magdalena Sulej
ul. Stary Targ 12 43-400 Cieszyn
NIP 954285625

DATA ZŁOŻENIA REKLAMACJI:

WADA PRODUKTU:

DATA WYSTĄPIENIA WADY:

REKLAMOWANY PRODUKT:

W ZWIĄZKU Z REKLAMACJĄ WNOSZĘ O:

WYMIANA PRODUKTU NA NOWY BEZ WAD
ZWROT KOSZTÓW NA BON PODARUNKOWY
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

DANE DO WYSYŁKI:

DANE DO ZWROTU (NUMER KONTA BANKOWEGO):
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1.Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania
reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego
reklamację.
2. Każda reklamacja musi zostać zgłoszona po stwierdzeniu wady przez Kupującego oraz być
poparta załącznikiem, tj. zdjęciem wadliwego produktu.
3. Rodzaje rozpatrzenia reklamacji:
- wymiana produktu na nowy bez wad
- zwrot kosztów lub części kosztów w postaci bonu lub rabatu na zakupy w Sklepie za produkt
wadliwy
- odstąpienie od umowy w wypadku rażącej niezgodności produktu z opisem.
4. Koszta wysyłki wadliwego produktu pokrywa Kupujący.
5. Koszta wysyłki nowego produktu pokrywa Sprzedający.

 

Realizując obowiązek wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),
informujemy, że: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest B-CANDLE Magdalena Sulej z siedzibą
w Cieszynie 43-400 ul. Stary Targ 12. 
2. Dane osobowe pozyskane w związku ze złożeniem przez Pana/Panią reklamacji na produkty
B-CANDLE będą przetwarzane w następujących celach: 
a) podjęcia działań zmierzających do rozpatrzenia reklamacji, a także związanych z realizacją
reklamacji, w tym kontakt telefoniczny lub mailowy umożliwiający zbadanie rzeczy,
przedstawianie propozycji ugodowych, itp., 
b) udzielania odpowiedzi na Pana/Pani pisma, wnioski i skargi, 
c) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach, w tym przed rzecznikiem
konsumentów. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych w wyniku złożenia i rozpatrzenia
reklamacji na produkty B-CANDLE są: 
a) niezbędność do wykonania zobowiązania gwarancyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
b) przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady rzeczy i gwarancji jakości oraz art.
74 ust. 2 pkt 6) ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
5. Podanie danych osobowych w polach oznaczonych w formularzu jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia reklamacji.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (usługodawcy z zakresu m.in. usług
księgowych, prawnych, IT, przewozowych), a także podmioty upoważnione na podstawie
obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe). 

Więcej w Regulaminie Sklepu internetowego bcandle.pl
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