Miejscowość.................................,

Data:..........................

FORMULARZ NAPRAWY SPRZĘTU
Zleceniobiorca
Satell-Cad Polska sp. z o.o. sp.k., ul. Jagiellońska 95, 85-027 Bydgoszcz
tel. 52 331 40 38 NIP 967-135-57-69 REGON: 341345338 www.satellcad.pl

Zleceniodawca
Nazwa Firmy
Adres

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

NIP

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

REGON

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

Adres na który należy
.........................................................................................................
odesłać naprawiony sprzęt .........................................................................................................
Osoba do konatktu

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

Tel.:

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

Email:

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

Rodzaj sprzętu (GPS,
.........................................................................................................
tachimetr, niwelator itp.) .........................................................................................................
Marka/Model
Opis uszkodzenia/
zakres przeglądu
Zawartość zestawu
oddawanego do naprawy

......................../......................

Nr ser.

(W przypadku braku możliwości określenia rodzaju usterki dokonujemy bezpłatnej ekspertyzy i wyceny naprawy sprzętu)

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

1.Decydując się na naprawę klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych podanych w Formularzu naprawy firmie Satell-Cad Polska
Sp. z o.o. Sp.k.
2. Dane osobowe przetwarzane są:
a. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. W zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług
świadczonych drogą bezpośrednią, elektroniczną, oraz wysyłkową.
c. W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby w zakresie i celu zgodnym
z wyrażoną przez Użytkownika zgodą jeżeli wysłał zgłoszenie serwisowe, zakupił towar, lub części zamienne.
3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
m.machowska@satellcad.pl
5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie: na potrzeby
dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji
danych.
6. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych
przepisów prawa (np. organom ścigania).
7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych
osobowych.
8. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
9. Serwisowany sprzęt wraz z podpisanym zgłoszeniem prosimy wysłać na w/w adres Zlecniobiorcy. Upewnij się że wszelkie dane zapisane w
rejestratorze, tachimetrze, palmtopie itp. zostały zarchwizowane na innym nośniku danych, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualną
utratę danych wynikającej z ekspertyzy/naprawy urządzenia.
10. Wszelkie koszty transportu związane z naprawą sprzętu ponosi Zleceniodawca.
11. Za powyższą usługę wystawiamy fakturę VAT (23%), której wartość należy uregulować gotówką w dniu odbioru sprzętu bądź przedpłatą na
rachunek bankowy Satell-Cad Polska w Deutche Bank: 86 1910 1048 2121 2926 6411 0001
12. W przypadku braku akceptacji wyceny kosztów naprawy usterki, Klient ma prawo do rezygnacji ze zlecenia wykonania naprawy.
13. Nieodebrany sprzęt w terminie 6 miesięcy od daty naprawy uznawany jest za porzucony i przechodzi na własność Satell-Cad Polska.
14. Do każdego naprawionego / skalibrowanego instrumentu dołączane jest świadectwo stanu technicznego respektowane przez Audyt.
15. Ekspertyza niwelatorów rotacyjnych-obrotowych, niwelatorów kodowych, tachimetrów, odbiorników GNSS podlega opłacie w wysokości 100 zł
netto – jeśli zleceniodawca zdecyduje się na naprawę uiszcza tylko koszty naprawy.

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

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

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Odebrałem dnia:...................................

