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IEKĀRTAS REMONTA PIEPRASĪJUMS 

 
A DAĻA - aizpilda ROTHENBERGER darbinieks 
 

Pieteikuma Nr. Pieņemšanas datums: 

 
 
B DAĻA - aizpilda IESNIEDZĒJS 
 

□    GARANTIJAS REMONTS 
 

□    PĒCGARANTIJAS REMONTS 
 

1. Uzņēmums: 
 

2. Adrese: 
 

3. Iesniedzēja vārds un uzvārds: 
 

4. E-pasts: 
 

5. Tālrunis: 
 

6. Iesniegšanas datums: 
 

7. Pirkuma datums: 
 

8. Pirkuma numura apliecinājums (rēķins / kvīts): 
 

9. Pirkuma vieta - nosaukums un adrese: 
 

10. Iekārtas nosaukums: 
 

11. Kataloga numurs: 
 

12. Sērijas numurs: 
 

13. Defekta pamanīšanas datums un apstākļi: 

14. Bojājumu apraksts: 
 

15. □    Es lūdzu remontu līdz EUR summai 
………………………… 
 

16. □   Lūdzu, norādiet remonta izmaksu tāmi 
 

17. PĒCGARANTIJAS REMONTA gadījumā, lūdzu, veiciet maksājumu uzņēmuma kontā 96 1280 0003 0000 0031 8223 5031 
summu PLN 159,90. Remonta piedāvājums pēc summas ieskaitīšanas. 
 

 
UZMANĪBU: 
1. Remonta pieprasījumam jāpievieno pirkuma apliecinājums (rēķina vai kvīts kopija). 
2. Remontam nodotās preces jāievieto iepakojumā, kas pārvadāšanas laikā pasargā no bojājumiem. Pretendents ir atbildīgs par 
zaudējumiem, kas radušies nepietiekamas produkta aizsardzības dēļ. 
3. Pretendents tiks informēts par sūdzības izskatīšanu pa e-pastu vai tālruni. 
4. Ja pretenzija netiek pieņemta, ierīce tiek iekasēta uz Pretendenta rēķina. Par ierīcēm, kas nav savāktas 30 dienu laikā, tiks 
iekasētas glabāšanas izmaksas, un pēc 90 dienām tās tiks iznīcinātas uz Pretendenta rēķina. 
Es apliecinu, ka esmu izlasījis iepriekš minēto. 
Es piekrītu manu personas datu apstrādei nolūkā izskatīt remonta pieprasījumu. Es apliecinu, ka esmu izlasījis informācijas 
klauzulu par personas datu apstrādi, ko veic ROTHENBERGER Polska. 
 
 
 
 
 
……………………………………………………    …………………………………………………… .. 
Datums un pieteicēja paraksts     Darbinieka paraksts, kurš pieņem pieteikumu 
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INFORMĀCIJAS KLAUZULA 
PAR ROTHENBERGERA POLSKA SP. Z O. O. PERSONAS DATU APSTRĀDI 

 
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46 / EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (Journal of Laws UE L 119, 
04.05.2016., 1. lpp.), Turpmāk tekstā - "GDPR", es vēlos jūs informēt, ka 
1. Jūsu personas datu administrators ir uzņēmums "Rothenberger Polska" Sp. z o. o. ar galveno 
mītni Varšavā, ul. Annopol 4A korpuss C, 03-236 Varšava, kas darbojas, pamatojoties uz ierakstu 
Valsts tiesu reģistrā ar numuru: 0000097931, NIP: 9521413525, REGON: 012455441, ar 
pamatkapitālu PLN 292 000,00 (turpmāk tekstā - "Rothenberger Polska"). 
2. Visos jautājumos, kas attiecas uz personas datu apstrādi un ar datu apstrādi saistīto tiesību 
izmantošanu, varat sazināties ar ROTHENBERGER Polska, rakstot uz šādu e-pasta adresi: 
biuro@rothenberger.pl 
3. Jūsu personas dati kā jūsu vārds, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs tiks 
apstrādāti, lai: 
a. pakalpojumu sniegšana iekārtu garantijas un pēcgarantijas remonta jomā, pamatojoties 
uz jūsu piekrišanu (GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts); 
b. ziņošana, analīžu sagatavošana saistībā ar ziņojumu sniegšanu un iekārtu garantijas un 
pēcgarantijas remonta veikšanas veidu, kas ir ROTHENBERGER Polska likumīgās 
intereses (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts); 
c. iespējamo prasību noteikšana, izmeklēšana vai aizstāvēšana, kas ir ROTHENBERGER 
Polska likumīgās intereses (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts); 
4. Jūsu personas datu saņēmēji būs ROTHENBERGER Polska darbinieki, pildot dienesta 
pienākumus, pamatojoties uz atbilstošu pilnvarojumu, un vienības, kurām ROTHENBERGER 
Polska uztic personas datus garantijas un pēcgarantijas remonta nodrošināšanai. pakalpojumus, 
kā arī struktūras, kurām ROTHENBERGER Polska ir pienākums pārsūtīt datus saskaņā ar spēkā 
esošajiem tiesību aktiem. 
5. Jūsu personas dati tiks apstrādāti 1 gadu no tā kalendārā gada beigām, kurā ziņots par 
aprīkojuma remontu. Datu apstrādes laiku var pagarināt prasību izvirzīšanas vai aizstāvēšanas 
gadījumā. 
6. Attiecībā uz jūsu personas datiem lēmumi netiks pieņemti automatizēti, saskaņā ar Art. 22 
GDPR; 
7. Jūsu dati netiks pārsūtīti uz valstīm ārpus EEZ. 
8. Jums ir: 
- atbilstoši Art. GDPR 15, tiesības piekļūt jūsu personas datiem; 
- atbilstoši Art. 16 GDPR, tiesības labot jūsu personas datus; 
- saistībā ar Art. 17 sek. 3 lit. b, d vai e GDPR tiesības dzēst personas datus; 
- atbilstoši Art. 18 GDPR, tiesības lūgt administratoru ierobežot datu apstrādi 
personisks, ievērojot Art. 18 sek. 2 GDPR; 
- atbilstoši Art. 21 GDPR, tiesības iebilst pret personas datu apstrādi 
- tiesības iesniegt sūdzību Fizisko personu datu aizsardzības biroja priekšsēdētājam, ja jūtat, 
ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj GDPR noteikumus; 
Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, sazinieties ar ROTHENBERGER Polska, 
rakstot uz 2. punktā norādīto e-pasta adresi. 
Jums nav tiesību pārsūtīt personas datus, kas minēti 1. pantā. 20 GDPR. 
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