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Formularz Reklamacyjny / obuwie / torebki / akcesoria 

dla produktów zakupionych w salonach 

Zaleca się wypełnienie poniższych pól - może to ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji. 

Prosimy dołączyć w miarę możliwości dowód zakupu (np. paragon/faktura VAT). 
  

DANE KONSUMENTA INFORMACJE DOT. PRODUKTU 

Data złożenia reklamacji: Data zakupu: 

Imię i nazwisko: Data stwierdzenia wady produktu: 

Aktualny adres zamieszkania: 

  

Cena i nazwa produktu: 

Telefon kontaktowy: Numer zamówienia: 

Email: Nr paragonu/faktury VAT: 

Prosimy zaznaczyć, wstawiając znak: ☒ 

Wada wystąpiła w bucie: ☐ prawym  ☐ lewym  ☐ wada wystąpiła w innym produkcie:        

Uszkodzenie:  ☐ na zewnątrz  ☐ w środku 

Wybierz powód reklamacji: 

☐ Odklejona podeszwa ☐ Pęknięta podeszwa ☐ Uszkodzone zapięcie ☐ Uszkodzone kółka 

☐ Rozprucie/pęknięcie ☐ Odbarwienie/przebarwienie ☐ Wadliwa wkładka ☐ Uszkodzona 

lamówka 

☐ Uszkodzone dno ☐ Uszkodzony obcas ☐ Uszkodzona ozdoba ☐ Uszkodzony szew 

☐ Uszkodzona 

wyściółka/podeszwa 

☐ Uszkodzony uchwyt ☐ Uszkodzony zamek ☐ Uszkodzone lico 

Inne 
(jakie?): ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oczekiwane rozwiązanie: 

☐ a) usunięcie wady (naprawa) ☐ c) zwrot środków (odstępuję od umowy) 
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☐ b) wymiana na nowy model ☐ d) obniżenie ceny (prosimy o wskazanie o jaką kwotę).......................................... 

Jeżeli chcesz żeby zwrot płatności został dokonany na Twoje konto bankowe - prosimy, zaznacz poniższą zgodę i podaj swój numer 
rachunku (może to przyspieszyć zwrot środków). 

☐ wyrażam zgodę na dokonanie zwrotu środków na mój rachunek bankowy jak niżej: 

Numer konta: 

                                                            

 

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej złożenia. 

Reklamowany produkt prosimy odesłać na adres: 

CCC S.A. 
Dział Reklamacji 
Ul. Strefowa 6 
59-100 Polkowice 

z dopiskiem „Gino Rossi” 

W przypadku pytań dotyczących reklamacji prosimy o kontakt, na adres email reklamacje.centrala@ccc.eu  
lub telefonicznie+ 48 76 845 86 03 lub +48 76 845 85 11 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gino Rossi S.A z siedzibą w Słupsku, ul. Owocowa 24 (76-200), e-mail iod@gino-
rossi.com (pod tym adresem możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych). Twoje dane przetwarzamy w celu 
rozpatrzenia Twojej reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), a po zakończeniu postępowania reklamacyjnego – także 
do celów obrony przed roszczeniami i ich dochodzenia (na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO) oraz do celów związanych z 
prowadzeniem ksiąg rachunkowych i rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji (na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO). Podanie 
danych jest dobrowolne, jednak jeśli tego nie zrobisz, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku wynikającego z Kodeksu cywilnego. 
Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres realizacji Twojej reklamacji, chyba że przepisy prawa (np. rachunkowe) będą nas 
zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek ewentualnych roszczeń 
przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa. W każdym czasie masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Możesz wnieść 
skargę na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane mogą zostać przekazane firmom 
realizującym przesyłki, wspierającym nas w organizacji pracy, zapewniającym bieżącą obsługę prawną, przeprowadzającym audyty 
etc., a także spółkom z naszej grupy kapitałowej.  

 

Rozpatrzenie zasadności roszczeń wynikających z niniejszego 'zgłoszenia', nastąpi po dokonaniu szczegółowych oględzin towaru 
i ewentualnym wydaniu opinii przez rzeczoznawcę - towaroznawcę. Gino Rossi ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, 
nie później niż  w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Do rozpatrzenia niniejszego zgłoszenia mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego - rękojmia za wady (Art. 556-576). Gino Rossi S.A informuje, że podmiotem uprawnionym do pozasądowego 
rozwiązywania sporów konsumenckich jest Inspekcja Handlowa właściwa dla miejsca prowadzonej działalności gospodarczej. 
Wykaz wszystkich Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Stałych Sądów Polubownych wraz z adresami ich stron 
internetowych znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem 
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 

 

☐ Zostałem poinformowany, że Sprzedawca po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu mnie do odebrania 

reklamowanego produktu może rozważyć oddanie produktu na przechowanie na mój koszt lub inne sposoby postępowania z 
produktem, które umożliwiają Sprzedawcy dalsze, niezakłócone działanie. 

  

  

……………………………………………………… 

     Data i podpis Konsumenta 
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