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TÁJÉKOZTATÁSI ZÁRADÉK - SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA
Az Ön személyes adatainak kezelője az 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Witosa 31/115, 00-710 Warszawa; e-mail: info@eorak.hu, telefon: (+48) 22 642 89 42).
Az Ön személyes adataira a kérvényének feldolgozásához van szükségünk - az ilyen célú feldolgozásuk a hirdetett árura vonatkozó adásvételi szerződés teljesítéséhez vagy kiszolgálásához szükséges.
Az Ön és az adatkezelő közötti esetleges jogvitákkal kapcsolatos célból is feldolgozzuk az Ön adatait (a feldolgozás jogalapja ilyen esetben az adatkezelő jogos érdeke), valamint a feldolgozott reklamációk 
elszámolása és könyvelése céljából (a jogalap az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges). 
Az Ön adatait az Ön raklamációja feldolgozásának időtartalma alatt kezeljük, kivéve, ha jogszabály (pl. könyvelés) arra kötelez bennünket, hogy az adatokat hosszabb ideig feldolgozzük, vagy ha Ön 
ellenünk bármilyen követelése van, a törvényben, különösen a Polgári Törvénykönyvben előírt elévülési időn belül tovább őrizzük meg.  
Bármikor joga van a következőkhöz: panaszt benyújtani az Adatvédelmi Hatóság elnökénél, a személyes adatainak továbbítása, például egy másik adatkezelőnek, az Ön személyes adataihoz való 
hozzáférés, beleértve a másolat kiállítását is kérheti, tiltakozhat az Ön adatainak feldolgozása ellen, amennyiben a feldolgozás alapja a jogos érdekünk, kérheti adatai helyesbítését, feldolgozásának 
korlátozását vagy törlését.
Az Ön adatainak feldolgozásával kapcsolatos további információkat a www.eorak.hu weboldalunkon megtalálhatja az „Adatvédelmi politika” menüpont alatt.
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SZÁMLASZÁM (A KÉT ÖSSZEG KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET ESETÉBEN) / A TERMÉK OLCSÓBBRA CSERELÉSE

Kérjük, csatolja az értékesítési dokumentum - nyugta vagy áfás számla - fénymásolatát, valamint a megrendeléssel együtt kapott összes 
eredeti dokumentumot (jótállási jegyek, tanúsítványok, termékek).
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PÓTDÍJFIZETÉS LEHETŐSÉGEI / A TERMÉK DRÁGÁBBRA CSERELÉSE

FIZETÉS ÁTVÉTELKOR  
A FUTÁRNÁL VAGY A BOL-
TBAN

ÁTUTALÁS 
A KÉRVÉNYE FELDOLGOZÁSÁT KÖVETŐEN 
ELKÜLDJÜK ÖNNEK AZ ÁTUTALÁS RÉSZLE-
TES INFORMÁCIÓIT

FONTOS:

IBAN Adja meg az IBAN bankszámlaszámát, beleértve az országkódot is, amelyre a visszafizetést kapja. A hibás számlaszám megadása megakadályozhatja a visszafizetést végrehajtását.
A lengyelországi bankszámlák esetében a számlaszám a PL kóddal kezdődik, és a számlaszám 26 számjegyből áll (összesen 28 karakter). 
Ellenőrizze bankszámlája helyességét. További információkat a www.iban.com/structure weboldalon található.

A VÁSÁRLÓ ADATAI INFORMACIÓ A MEGRENDELÉSRŐL
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