FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO
Data zgłoszenia:
Nazwa firmy:
Adres do wysyłki:
(adres oddziału lub fili)

Dane do faktury VAT:
(NIP, adres centrali)

Osoba kontaktowa:
Adres e-mail:
Nr telefonu:
Odbiór osobisty:

Wysyłka kurierem:

Dane identyfikacyjne
urządzenia:

Model (PN):

Akcesoria:

Numer seryjny (SN):

(np. zasilacz, bateria, rysik, kabel, etc.)

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

Opis uszkodzenia

G*

P*

K*

ad 1.
ad 2.
ad 3.
ad 4.
ad 5.
*G – Gwarancja, P – Pakiet serwisowy, K – kupione w Kreski

UWAGA: W przypadku braku usterki lub rezygnacji z naprawy, zostanie naliczona opłata za diagnostykę wg. poniższych stawek netto.
*Drukarki biurkowe,mobilne
Drukarki przemysłowe
Drukarki kart
Silniki drukujące

125 PLN
200 PLN
300 PLN
300 PLN

*Terminale, kolektory danych
Skanery ręczne 1D Skanery
ręczne 2D
Skaner stacjonarne

* Powyższa kwoty mogą ulec zmianie poprzez indywidualne ustalenia między stronami.
Kreski Spółka Jawna Piotr Gałecki Łukasz Gałecki
Adres:
NIP: 1182073346
ul. Mory 12
REGON: 143152450
01-303 Warszawa
KRS: 0000390990
BDO: 000007716

www.kreski.pl

bok@kreski.pl

Tel: 22 666 22 40 / 41
Fax: 22 398 70 71

49 PLN
49 PLN
49 PLN
49 PLN
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kreski Spółka Jawna Piotr Gałecki Łukasz Gałecki w Warszawie podanych powyżej danych osobowych w zakresie
niezbędnym do realizacji niniejszego zlecenia. Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia poufności danych osobowych pozyskanych lub udostępnionych
przez Kreski Spółka Jawna Piotr Gałecki Łukasz Gałecki w Warszawie w związku z wykonywaniem naprawy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest Kreski Spółka Jawna Piotr Gałecki Łukasz Gałecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mory 12 NIP:
1182073346, REGON: 143152450, KRS: 0000390990, e-mail: kreski@kreski.pl
2. Celem zbierania danych jest realizacja umowy naprawy.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępy do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu,
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji naprawy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja umowy.
5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Kreski:
a.
Podmiotom i organom, którym Kreski jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Kreski danych osobowych lub
uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
b.
Biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy, do rejestru dłużników
c.
Podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Kreski umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
d.
Podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak firmy kurierskie i spedycyjne (w celu doręczenia przesyłek), biuro rachunkowe
obsługujące Kreski, firmy prawnicze, informatyczne, wykonawcy usług na zlecenie Kreski
e.
Serwis producenta urządzeń przekazanych do naprawy w celu dokonania naprawy w ramach gwarancji lub pakietu serwisowego producenta
f.
Na podstawie odrębnej zgody partnerzy Kreski w celu uzyskania specjalnej oferty.
6. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
7. W przypadku, gdy siedziba centrali podmiotu, któremu przekazywane są Państwa dane znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Państwa dane
mogą zostać tam przekazane. Dotyczy to w szczególności firm kurierskich i spedycyjnych oraz partnerów firmy Kreski.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a.
Niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Kreski wynikającym z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa (np. czas archiwizacji w związku z obowiązkamipodatkowymi);
b.
Niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Kreski w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Kreski,
a podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.
9. W pozostałym zakresie obowiązuje Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Kreski Spółka Jawna Piotr Gałecki Łukasz Gałecki z siedzibą w
Warszawie dostępna na stronie internetowej: http://kreski.pl/pl/rodo.html
10. Informacje dotyczące Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dostępne są na stronie internetowej https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Oświadczenie Zgłaszającego

i

Oświadczam, że jestem / nie jestem podatnikiem podatku VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r nr 177 poz.
1054 z późń. zm,)
Upoważniam Kreski Spółka Jawna Piotr Gałecki Łukasz Gałecki w Warszawie do wystawienia faktury VAT bez podpisu nabywcy (podstawa prawna Dz.U. Nr 27 z 2002r
poz. 268 z póżń. zm.).
Zgłoszenie urządzenia za pośrednictwem formularza jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją Regulaminu usług serwisowych dostępnego na stronie:
www.kreski.pl w zakładce Serwis.

…………………………………………………………………………
(podpis osoby zgłaszającej)

Urządzenie do naprawy wraz załączonym formularzem należy wysłać na adres:
Kreski – dział serwisu
Ul. Mory 12
01-303 Warszawa

i

Niepotrzebne skreślić

Kreski Spółka Jawna Piotr Gałecki Łukasz Gałecki
NIP: 1182073346
REGON: 143152450
KRS: 0000390990
BDO: 000007716

www.kreski.pl

Adres:
ul. Mory 12
01-303 Warszawa

Tel: 22 666 22 40 / 41
Fax: 22 398 70 71

serwis@kreski.pl
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