ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Jméno: ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………
Rodné číslo: ……………………………………………………………………………………………………….
Ztráta dokladu souvisejícího z1 : ………………………………………………………………………….
Já níže podepsaný/á žádám o vydání zboží, název: ……………………………………………..

EAN………………………………………………………………………, jelikož jsem ztratil/a originální doklady, jež jsou
nutné a nezbytné pro vydání zboží. Zároveň čestně prohlašuji, že mnou ztracené doklady, jimiž bych
mohl/a standardně uplatnit nárok na vydání zboží, jsem nepodstoupil/a druhým osobám či jiným
subjektům a ani jsem jiným způsobem nepozbyl/a k požadované věci vlastnická práva. Čestně
prohlašuji, že jsem stále vlastníkem požadované movité věci, tedy zboží. Jsem si dále vědom/a rizik
vyplývajících ze ztráty dokladů a zejména chápu situace, kdy může být uplatňován nárok na vydání
zboží na marketu UNI HOBBY, a.s., pobočka………………………………………… na základě předložení
originálního dokladu druhými osobami a beru tak na sebe odpovědnost za případně vzniklé škody a
související náklady, jež mohou marketu z této situace vzniknout.
Já níže podepsaný/á, uděluji společnosti UNI HOBBY, a.s., IČO: 247 11 594, se sídlem Praha 4 - Chodov, Tomíčkova
2287/9, PSČ 148 00, zaps. v OR vedeném MS v Praze pod sp. zn. B 16346 souhlas se zpracováním svého jména,
příjmení, adresy a rodného čísla. Vím, že tento souhlas je dobrovolný a mám právo kdykoliv písemně vyjádřit
nesouhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Po uplynutí 10 let je UNI HOBBY, a.s. (dále jen „UH“) povinen
získané osobní údaje zlikvidovat.
Osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům UH, zpracovateli osobních údajů, kterého UH pověří, jakož i
subjektům, které jsou oprávněny šířit obchodní sdělení UH. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i
manuálně, v elektronické i tištěné formě. Vím, že mám právo přístupu k osobním údajům, právo na jejich opravu a
mohu požadovat od UH vysvětlení, budu-li se domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu se zákonem či
ochranou mého osobního života, a mohu žádat, aby UH odstranil tento stav, a to zejména blokováním, provedením
opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů.

………….…………………………………………………………..
Podpis zákazníka
………….…………………………………………………………..
Podpis ztvrzuje souhlas vedení marketu s vydáním zboží
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reklamační řízení, ztráta dokladu od zakoupeného zboží, obdobné případy

