
�
Miejscowość i data

FORMULARZ REKLAMACYJNY 

DANE KLIENTA 

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

Adres …………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon …………………………………………………………………………………………………………. 

Mail …………………………………………………………………………………………………………….. 

Dane firmy (jeśli usługa była realizowana na fakturę) 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres …………………………………………………………………………………………………………… 

NIP …………………………………………………………………………………………………………….. 

DANE DOTYCZĄCE ZLECENIA 

Nr zlecenia …………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko zleceniodawcy ……………………………………………………………………………….. 

Nośnik (rodzaj / producent / model) …………………………………………………………………………… 

Opis problemu ………………………………………………………………………………………………….. 

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

Koszt usługi ……………………………………………………………………………………………………. 

Żądania klienta ……………………………………………………………………………………..………….. 

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

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………. 

�
Data i podpis 

Informujemy, że czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od daty przesłania 
uzupełnionego formularza reklamacyjnego na adres biuro@labdata.pl. W tytule należy wpisać: Reklamacja + 
Nr zlecenia. 

mailto:biuro@labdata.pl
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POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)  

1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Danych Rafał Krawczyk z siedzibą w Warszawie, świadczący 
usługi pod adresem: ul. Kasprzaka 31 lok. 202, 01-234 Warszawa, NIP: 937 268 11 59, REGON 364343011, e-mail: 
biuro@labdata.pl, tel. 668 308 957. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE 4.5.2016) oraz przepisami krajowymi wydanymi na podstawie RODO, Zleceniodawca 
powierza Laboratorium Danych zapisane na Nośniku danych dane osobowe do przetwarzania w celu realizacji usług 
odzyskiwania danych, w tym do ich udostępnienia Zleceniodawcy po wykonaniu usług odzyskiwania danych.  

2. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, 
modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w 
związku z prowadzoną działalnością. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres mailowy: 
biuro@labdata.pl lub pisemnie na adres firmy.  

3. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu 
oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.  

4. Każdy kto uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma 
prawo wnieść skargę do PUODO.  

5. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – b) RODO, administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 
świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronach internetowych administratora; świadczenie w siedzibie 
firmy usług przez administratora danych; zawieranie i realizacja umów świadczenia usług odzyskiwania danych; 
udzielanie odpowiedzi na pytania  
kierowane do administratora danych za pomocą poczty e-mail.  

8. Podanie przez klienta (Zleceniodawcę) danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są 
usługi świadczone przez administratora.  

9. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z 
której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie  
zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż: przez okres czasu w jakim osoba, której dane dotyczą może wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi administratora lub gwarancji, chyba, że dłuższy okres czasu przechowywania jest 
wymagany przez obowiązujące przepisy prawa; przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na 
dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości; do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych.  

10. Przetwarzanie danych osobowych Zleceniodawców będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska, 
adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, adresu (ulica, numer domu, numer lokalu, kod 
pocztowy, miejscowość, kraj) oraz danych o Nośniku danych. W przypadku podmiotów gospodarczych mogą być 
przetwarzane dodatkowo nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON.  

11. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże dane te są niezbędne do wykonania usługi, odesłania nośnika jak też 
kontaktu ze Zleceniodawcą. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie usługi. 
Podanie przez Zleceniodawcę danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy świadczenia usług odzyskiwania 
danych.  

12. Zleceniodawcy nie są profilowani w oparciu o dane osobowe. Nie podejmowane są również zautomatyzowane 
decyzje w rozumieniu RODO.  

!  
Data i podpis 


