
PROTOKÓŁ   
 
 
 
 
REKLAMACE………. /………./...……   
Den objednávky ................................... 

Alshaya Poland Sp. z o.o., ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa  

email: sklep@thebodyshop.pl  

      

VYPLNÍ KUPUJÍCÍ (vyplňte zřetelně hůlkovým písmem) 

Jméno a úplná adresa 

kupujícího.................................................................................................................................................... 

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

Tel. č ............................................... adresa e-mail: …………………………………………………………. 

Číslo bankovního účtu……………………………………………..…………………..................................... 

Datum nákupu zboží ................................ Číslo účtenky / dokladu*...........................................      

Typ produktu................................................................. Typ\model 

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

Cena ................................  Datum a okolnosti zjištění závady:………………………………………… 

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

Podrobný popis závad / způsob údržby 

produktu.....................................................................................................................................................

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

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

POŽADAVEK ZÁKAZNÍKA *: 

opravit 

snížení ceny 

odůvodnění 

󠆺odstoupení od smlouvy - vrácení ceny 

 
Náklady na zaslání vadného zboží prodávajícímu nese kupující………………………….  
(pokud je to možné, přiložte doklad o vynaložení výše uvedených nákladů) 
 
Způsob vyrozumění kupujícího o rozhodnutí: dopis, e-mail, SMS 
Správcem osobních údajů je ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. se sídlem: ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa 
("Správce"): Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem posouzení a vyřízení stížnosti. Zpracování je 
nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Přístup k vašim osobním údajům budou 
mít: naši zaměstnanci, spolupracovníci a spolupracující subjekty, jako jsou společnosti vlastnící značku, 
jejichž produktu se stížnost týká, logistické a IT společnosti. Osobní údaje budou uchovávány do doby 
promlčení nároků souvisejících s reklamací. Máte právo: požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich 
opravu, výmaz nebo omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, kdykoli odvolat souhlas se 
zpracováním údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování které bylo provedeno na základě 
souhlasu před jeho odvoláním) a podání stížnosti orgánu dozoru nad souladem zpracování osobních údajů s 
platnými předpisy. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro posouzení a zpracování stížnosti. 
Neposkytnutí údajů bude mít za následek nemožnost projednání stížnosti. Vaše osobní údaje nebudou 
zpracovávány automatizovaným způsobem. Všechny požadavky a požadavky zasílejte na e-mailovou adresu: 
sklep@thebodyshop.pl nebo dane.osobowe.pl@alshaya.com; 
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, tedy těch poskytnutých ve výše uvedeném formuláři, 
včetně těch, které se týkají mého zdraví, společností ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. se sídlem: ul. Łucka 2/4/6, 
00-845 Varšava, za účelem vyřízení reklamace 
 

 
1 

 
PODPIS KUPUJÍCÍHO    DATA 
DOPLNÍ PRODEJCE 

Reklamace bude posouzena do 14 dnů od obdržení správně vyplněné přihlášky. 

Rozhodnutí 

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

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

Názor zaměstnance / odborníka*................................................................. 

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

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

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

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

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

 

Částka schválená k platbě:…………………………CZK 

 
Jméno a příjmení inspektora stížnosti:           Dne: 
 
..........................................................................          …………………………..   
  
PODPIS SCHVÁLOVATELE REKLAMACE 

_______________________ 

Dne………………………………. 
● Částka byla vrácena…………* 
● Vadný výrobek byl opraven a vrácen zákazníkovi* 
● Výrobek byl vrácen z reklamace - na reklamaci se nepřihlíží1* 

 

 

………………………………………………………….. 

PODPIS PRODÁVAJÍCÍHO 

*nepotřebné škrtnout 

 

mailto:sklep@thebodyshop.pl

