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Zgłoszenie reklamacji

Firma zgłaszająca

Nazwa firmy*:

Ulica i numer*:

Kod pocztowy*:

Miejscowość*:

Kraj*:

Osoba kontaktowa

Imię*:

Nazwisko*:

Numer telefonu*: (wraz z kierunkowym kraju: +xx xxx xxx xxx xxxx)

Adres e-mail*:

Produkt

Nazwa produktu*:

Kod produktu*:

Numer seryjny/IMEI*:

Opis problemu*:

Informacje dodatkowe

Nr faktury zakupowej*:

Data zakupu*: (w formacie RRRR-MM-DD)

Nr zgłoszenia klienta:

Dodatkowe informacje:

Przed wysłaniem tego formularza proszę zapoznać się z informacjami o przetwarzaniu 
danych znajdującymi się na następnej stronie.

Wyczyść Wyślij



XTG S.A. ul. Tyniecka 5A, 52-407 Wrocław. Poland; NIP: 8943056509; KRS: 0000697598; email: serwis@xtg.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej RODO), wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego w zakresie 
imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail.

Administratorem danych osobowych jest XTG S.A. Wrocław ul. Tyniecka 5A

Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu 
wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Urząd Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także w 
przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w innych celach niż rozpatrzenie złożonej 
reklamacji oraz udzielenie na niej odpowiedzi. Twoje dane będą przez nas przetwarzane w
okresie postępowania reklamacyjnego oraz następnie na potrzeby ewentualnego 
dochodzenia przez Ciebie roszczeń w tym przedmiocie przez okres jego wymagalności.

Instrukcja wypełniania zgłoszenia:
1. wypełnij formularz korzystając z Adobe Acrobat,
2. kliknij „wyślij” – jeżeli formularz wypełniony jest prawidłowo otrzymasz numer RMA 

oraz potwierdzenie na wprowadzony w formularzu adres email,
3. zapisz dokument,
4. wydrukuj formularz z numerem RMA i dołącz do przesyłki z reklamowanym 

towarem.
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