
Cozy Shoes                                                                                                  

Telefon 668 122 736, 668 025 509, 668 123 161,   mail bok@cozyshoes.pl  

Zgłoszenie reklamacyjne  

Imię i nazwisko nabywcy……………………………………………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny……………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy /adres mail……………………………………………………………………………………………… 

Data nabycia towaru……………………dowód zakupu i jego numer………………………………………………… 

Rodzaj towaru…………………………………………symbol…………………………………..cena………………….…. 

Dokładny opis  niezgodności towaru z umową oraz okoliczności ich powstania:………………………………... 

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

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

Dokładana data stwierdzenia niezgodności:…………………………………………………………………………….. 

Oczekiwania nabywcy, co do sposobu załatwienia reklamacji (właściwe proszę zakreślić) 

A. Naprawa 

B. Wymiana na ten sam pełnowartościowy towar 

C. Wymiana na inną rzecz w tej cenie lub w wyższej za dopłatą 

D. Zwrot gotówki (w razie braku możliwości spełnienia żądań uwzględnionych w punkcie A i B) 

Sposób poinformowania nabywcy o decyzji dotyczącej reklamacji (właściwe proszę zakreślić):  

A . telefonicznie dzwoniąc na podany numer telefonu 

B. poprzez wiadomość mail 

C. listem poleconym wysłanym na wskazany adres korespondencyjny 

Dodatkowe uwagi:…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

                                                                                                                                                                                                                                                               Podpis Reklamującego  

BRAK PONIŻSZEJ ZGODY UNIEMOŻLIWIA PRZYJĘCIE REKLAMACJI. 

Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne z prawdą oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych niniejszym protokole w celu realizacji procesu 

reklamacji.  

 Data i podpis reklamującego ………………………………………………………………………………………………. 

Klauzula informacyjna RODO: 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Embis Sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki 65a/1 zwana dalej 

Spółką; 

2. Administratorem Danych w Spółce jest Pani Barbara Niedobecka-Siekiera (e-mail:barbara.siekiera@embis.com.pl) 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu reklamacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim odpowiedzialnym za wydanie opinii o 

przedmiocie reklamacji, z którymi Embis Sp.zo.o. Sp.K zawrze umowę powierzenia; 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z zasadami i terminami przechowywania dokumentacji 

księgowej regulowanej przez  rozdział 8 ustawy o rachunkowości "Ochrona danych". 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 

 

mailto:bok@cozyshoes.pl


8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

Klient może przesłać buty sprzedawcy bezpłatnie poprzez Paczkomaty Inpost wchodząc 

na stronę http://cozyshoes.szybkiezwroty.pl/ . 

W przypadku wyboru innego sposobu wysyłki proszę kierować reklamowany towar do 

sklepu zgodnie z danymi z paragonu.  

 

PROSIMY O DOŁACZENIE PARAGONU BĄDŹ INNEGO DOKUMNETU POTWIERDZAJĄCEGO 

ZAKUP W NASZYM SKLEPIE. 

 

Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 

 

ROZLICZENIE REKLAMACJI 

Decyzja sprzedawcy:……………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 

Sposób postępowania 

A. –zwrócono należność za towar w kwocie zł:……………………………................... 

B.-reklamację oddalono – towar zwrócono reklamującemu,  

C. – towar naprawiono   

D.- towar wymieniono 

 

Data …………………………………...Podpis i pieczątka sprzedawcy…………………………………………...………. 

 

 

Data i sposób poinformowania nabywcy o decyzji:……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

http://cozyshoes.szybkiezwroty.pl/

