
Protokół rozbieżności / szkodowy towaru 
 
            z dnia                                            godzina 

                     
 

 

 

Ul. Jednósci 118, 05-506 Janczewice  

W celu obsługi reklamacji prosimy o niezwłoczne przesłanie protokołu na adres e-mail: 
biuro@j-point.pl lub kontakt z numerem telefonu 720 82 92 92  

Dostawca Środek transportu (nr rejestracyjny) 

Nr dostawy 
 

          

 

Kierowca (imię, nazwisko) 

Podczas przyjmowania przesyłki / dostawy stwierdzono komisyjnie niżej opisane nieprawidłowości: 

 

Lp. Nr arytkułu Ilość niezgodna Nazwa artykułu Kod niezgodności 

1     

2     

3     

4     

5     

 Uszkodzony towar odebrał kierowca 
 
Kod niezgodności: 
1 
2 
3 
4 
5 

NADWYŻKA TOWARU w stosunku do dostawy 
BRAK TOWARU w stosunku do dostawy 
USZKODZENIE TOWARU 
BŁĘDNIE SKIEROWANA PRZESYŁKA 
NIEWŁAŚCIWY TERMIN DOSTAWY 

6 Inne 
………………………………………….............. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

Uwagi dodatkowe: Podpis osoby stwierdzającej 
nieprawidłowości 

 
 
 
 

imię,nazwisko, pieczęć 

Podpis kierowcy 
 
 
 
 
 

imię, nazwisko 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej jako RODO) informujemy, że:  
1) Administratorem danych osobowych jest J-point Sp. z o.o. z siedzibą w al. Jerozolimskie 194/2 02-486 warszawa (adres mailowy do korespondencji biuro@j-point.pl); 2) dane 
osobowe przetwarzane będą  celu obsługi reklamacji oraz statystyczno-archiwalnym; 3) podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy (art. 6 ust 1 pkt b RODO); 4) 
odbiorcami danych osoboych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane mogą być 
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, operatorowi logistycznemu – przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora; 5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
rozstrzygnięcia reklamacji a po jego zakończeniu terminach określonych przez przepisy ustawy o rachunkowości lub do momentu przedstawienia ewentualnych roszczeń; 6) 
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 7)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 8)dane osobowe, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której 
korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych 
oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich; 9)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. 

 

mailto:biuro@j-point.pl

