Warszawa, ……………………...

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO
NR.........../20….….
Osiedle: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……….………..………
Numer domu: …………………...………....……………………………………………………..……………………………………….………..………
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………..……………………………...……………………
Telefon: ………………………………………………………………………………………….……….……………....…………….……………….………….
E-mail: …….…….……………………………………………………………………………………..……………...……….…….……………..………………
USTERKA ( Maksymalnie 1 usterka na 1 formularzu): ..................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
OPIS: .............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
MIEJSCE WYSTĄPIENIA: .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

DATA WYSTĄPIENIA: …….......................................................

……………………………………………………………...
PODPIS KLIENTA
klient wypełnia tylko stronę nr 1

Zgłaszając reklamację za pośrednictwem tego dokumentu, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez N
 owa Bud Sp. z o.o.moich danych osobowych,
zawartych w niniejszym formularzu, w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie oraz w celu archiwizacji formularza. Przyjmuję do wiadomości, iż
administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2014, poz. 1182, z p
 óźn. zm.) jest
Nowa Bud Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza, 0
 5‑126, Stanisławów Pierwszy 279/3, oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ponadto
w każdym momencie mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE - DZIAŁ BUDOWY

DATA OGLĘDZIN: ................................................................................................................................................................
REKLAMACJA UZNANA : TAK / NIE
UZASADNIENIE: ………….......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRZEWIDYWANY TERMIN USUNIĘCIA: ………………............................................................................................
USTERKA ZOSTAŁA USUNIĘTA W DNIU: ............................................................................................................
POTWIERDZAM (IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ): ………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DATA ..............................., NIE ZGŁASZAM ZASTRZEŻEŃ.

...........................................................

...........................................................

PODPIS KLIENTA

PRZEDSTAWICIELA NOWA BUD

* Każda usterka, powinna być zgłaszana na osobnym formularzu.

Zgłaszając reklamację za pośrednictwem tego dokumentu, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez N
 owa Bud Sp. z o.o.moich danych osobowych,
zawartych w niniejszym formularzu, w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie oraz w celu archiwizacji formularza. Przyjmuję do wiadomości, iż
administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2014, poz. 1182, z p
 óźn. zm.) jest
Nowa Bud Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza, 0
 5‑126, Stanisławów Pierwszy 279/3, oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ponadto
w każdym momencie mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

