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TAOTLUS SEADME REMONTIMISEKS 

 
A OSA - täidab ROTHENBERGER töötaja 
 

Taotluse nr. Vastuvõtmise kuupäev: 

 
 
B OSA - täidab ESITAJA 
 

□    GARANTIIREMONT 
 

□    GARANTIIJÄRGNE REMONT 
 

1. Ettevõte: 
 

2. Aadress: 
 

3. Esitaja nimi ja perekonnanimi: 
 

4. E-post: 
 

5. Telefon: 
 

6. Esitamise kuupäev: 
 

7. Ostukuupäev: 
 

8. Ostu numbri tõend (arve / kviitung): 
 

9. Ostukoht – nimetus ja aadress: 
 

10. Seadme nimetus: 
 

11. Katalooginumber: 
 

12. Seerianumber: 
 

13. Defekti märkamise kuupäev ja asjaolud: 

14. Kahjustuse kirjeldus: 
 

15. □    Palun remonti summas kuni EUR 
………………………… 
 

16. □   Palun näidake remondikulude eelarve 
 

17. GARANTIIJÄRGSE REMONDI korral tehke palun makse ettevõtte kontole 96 1280 0003 0000 0031 8223 5031 summas PLN 
159,90. Remondipakkumine pärast summa laekumist. 
 

 
TÄHELEPANU!: 
1. Remonditaotlusele tuleb lisada ostutõend (arve või kviitungi koopia). 
2. Remondiks saadetavad kaubad tuleb pakendada pakendisse, mis kaitseb kahjustuste eest transportimise ajal. Pretendent 
vastutab toote ebapiisava kaitsmise tõttu tekkinud kahjustuste eest. 
3. Pretendenti teavitatakse pretensiooni läbivaatamise kohta e-posti või telefoni teel. 
4. Juhul kui pretensiooni ei aktsepteerita, võetakse seade vastu Pretendendi kulul. Seadmete eest, mida ei ole välja võetud 30 
päeva jooksul, võetakse hoiustamise tasu ning pärast 90 päeva möödumist need hävitatakse Pretendendi kulul. 
Kinnitan, et olen eelpool mainitu läbi lugenud. 
Nõustun oma isikuandmete töötlemisega remonditaotluse läbivaatamise eesmärgil. Kinnitan, et olen läbi lugenud teabeklausli 
isikuandmete töötlemise kohta, mida teostab ROTHENBERGER Polska. 
 
 
 
 
 
……………………………………………………    …………………………………………………… .. 
Kuupäev ja taotleja allkiri      Taotluse vastuvõtnud töötaja allkiri 
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TEABEKLAUSEL 
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA ROTHENBERGERA POLSKA SP. Z O. O. POOLT  

 
Kooskõlas Euroopa parlamendi ja nõukogu 2016. aasta 27. aprilli määrusega (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (Journal of 
Laws UE L 119, 04.05.2016., lk. 1), Edasises tekstis - "GDPR", soovin Teid teavitada, et: 
1. Teie isikuandmete haldaja on ettevõte "Rothenberger Polska" Sp. z o. o. peakorteriga 
Varssavis, ul. Annopol 4A korpus C, 03-236 Varssavi, mis tegutseb, mis tegutseb Riiklikku 
kohturegistrisse tehtud sissekande alusel, numbriga: 0000097931, NIP: 9521413525, REGON: 
012455441, põhikapitaliga PLN 292 000,00 (edasises tekstis - "Rothenberger Polska"). 
2. Kõigis, isikuandmete töötlemisega seotud ja andmete töötlemisega seotud õiguste kasutamist 
puudutavates küsimustes võite ühendust võtta ROTHENBERGER Polska-ga, kirjutades järgmisel 
e-posti aadressil: biuro@rothenberger.pl 
3. Teie isikuandmeid nagu Teie nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber 
töödeldakse selleks, et: 
a. osutada teenuseid seadmete garantii- ja garantiijärgse remondi valdkonnas, tuginedes 
Teie nõusolekule (GDPR artikkel 6. punkt 1. allpunkt a)); 
b. teavitada, koostada analüüse seoses teavitamisega ja seadmete garantii- ja 
garantiijärgse remondi teostamise viisiga, mis on ROTHENBERGER Polska seaduslikeks 
huvideks (GDPR artikkel 6. punkt 1. allpunkt f)); 
c. kindlaks määrata, uurida või kaitsta võimalikke nõudeid, mis on ROTHENBERGER 
Polska seaduslikeks huvideks (GDPR artikkel 6. punkt 1. allpunkt f)); 
4. Teie isikuandmete saajateks on ROTHENBERGER Polska töötajad, teenistuskohustuste 
täitmisel, tuginedes vastavale volitusele ja üksused, millele ROTHENBERGER Polska usaldab 
isikuandmeid garantii- ja garantiijärgse remondi tagamiseks ning teenused ja struktuurid, kellele 
ROTHENBERGER Polska on kohustatud andmeid edastama vastavalt kehtivatele õigusaktidele. 
5. Teie isikuandmeid töödeldakse 1 aasta jooksul alates selle kalendriaasta lõpust, mille jooksul 
teatati seadmete remondist. Andmete töötlemise kestust võib pikendada nõuete esitamise või 
kaitsmise korral. 
6. Teie isikuandmete suhtes ei tehta otsuseid automatiseeritult, kooskõlas art. 22 GDPR; 
7. Teie andmeid ei saadeta riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. 
8. Teil on õigus: 
- vastavalt Art. GDPR 15, oma isikuandmetele ligi pääseda; 
- vastavalt Art. 16 GDPR, parandada oma isikuandmeid; 
- seoses Art. 17 sek. 3 lit. b, d või e GDPR isikuandmeid kustutada; 
- vastavalt Art. 18 GDPR, paluda haldajat piirata andmetöötlust, järgides Art. 18 sek. 2 GDPR; 
- vastavalt Art. 21 GDPR, mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega; 
- esitada kaebus Füüsiliste isikute andmekaitsebüroo juhatajale, juhul kui tunnete, et Teie 
isikuandmete töötlemisel rikutakse GDPR tingimusi; 
Eelnimetatud õiguste kasutamiseks võtke palun ühendust ROTHENBERGER Polska-ga, 
kirjutades punktis 2. näidatud e-posti aadressil. 
Teil ei ole õigust edastada isikuandmeid, mis on nimetatud artiklis 1. 20 GDPR. 
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