wniosek o utylizację
1. Moje dane:
imię i nazwisko

2. Proszę o utylizację:
produktu
o numerze seryjnym

nazwa produktu

numer seryjny

3. Produkt przekazuję do utylizacji, ponieważ:
zaznacz jeden powód

nie chcę go odbierać po reklamacji

numer reklamacji

kupuję inny produkt tego samego typu i nie potrzebuję starego sprzętu
4. Oświadczam, że produkt, który przekazuję do utylizacji, jest w chwili przekazania
moją własnością.
Rozumiem, że procesu utylizacji nie można przerwać i że nie mogę otrzymać zwrotu
produktu, który przekazuję do utylizacji.
Rozumiem, że x-kom sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za moje dane, które
pozostawiam na nośnikach.

data i czytelny podpis

Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe są nam potrzebne, żebyśmy mogli poprawnie przeprowadzić utylizację.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
Twoje dane przetwarzać będzie x-kom sp. z o. o. Pełne dane znajdziesz w stopce tego dokumentu.
W sprawach, które dotyczą danych osobowych, możesz napisać do naszego inspektora ochrony danych: iod@x-kom.pl
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe
Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ:



jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, która dotyczy utylizacji sprzętu (art. 6 ust. 1 litera b) RODO);
mamy obowiązek przeprowadzić utylizację produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 6 ust. 1 litera c) RODO).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe możemy przekazać innym podmiotom, na przykład firmom, które realizują dla nas usługi związane z utylizacją. Podmioty te będą przetwarzać Twoje dane na
podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim im to zlecimy.
Twoje dane osobowe możemy również przekazać organom lub instytucjom – np. Policji i sądom – które zwrócą się do nas z pisemnym wnioskiem i wskażą odpowiednią podstawę
prawną.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez dwa lata. Dane na nośnikach (np. dysku twardym, pamięci wewnętrznej urządzenia) usuniemy w trakcie utylizacji. Twoje dane
osobowe nie podlegają profilowaniu.
Jakie są Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych
Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych, sprostowanie ich, usunięcie lub ograniczenie ich przetwarzania.
Masz również prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czyli organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych (art. 13. ust 2. litera d) RODO.)
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