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Regulamin SERWISU DRONÓW PARROT 

 
 

1. Serwis Dronów Parrot świadczy niegwarancyjne usługi serwisowe. Nasz serwis podejmie się napraw 
urządzeń dopiero po zaakceptowaniu przez Klienta warunków niniejszego regulaminu w tym celu 
każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Podjęcie współpracy z 
Serwisem jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Serwisu.  
  

2. Wartość usługi zostanie wyceniona po dostarczeniu urządzenia do serwisu przekazana Klientowi 
drogą telefoniczną. W przypadku gdy klient wycofa się z naprawy urządzenia, Klient zobowiązany 
jest pokryć koszty ekspertyzy technicznej w wysokości 49 zł. Urządzenie zostanie wydany z serwisu 
tylko po uiszczeniu tej opłaty. Klient urządzenie może odebrać osobiście lub Serwis może wysłać 
urządzenie kurierem na koszt klienta.   
  

3. Nieodebranie sprzętu w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia naprawy zgodnie z art. 180 K.C. w 
związku z art. 60 K.C., traktowane jest jako chęć wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem 
sprzętu za porzucony. 
  

4. Serwis Dronów Parrot nie odpowiada przed Klientem, za inne usterki i wady ukryte występujące w 
urządzeniu w momencie oddawania go do naprawy. Serwis wykonuje naprawę elementu i usterki 
wskazanej przez klienta w Karcie Zgłoszenia do Naprawy i tylko na wykonaną przez siebie usługę 
udziela gwarancji (z wyłączeniem punktu 7). Serwis jednoznacznie wyklucza założenie i tezę, że 
urządzenie z pominięciem usterki zgłoszonej w Karcie Zgłoszenia do Naprawy jest w pełni sprawny. 
  

5. Podczas wykonywanego zlecenia istnieje prawdopodobieństwo, że podczas naprawy zostanie 
stwierdzona dodatkowa usterka, o ewentualnej zmianie kosztów naprawy Serwis jest zobowiązany 
poinformować telefonicznie Klienta na podany przez niego numer w Karcie Zgłoszenia do Naprawy. 
W przypadku, gdy klient nie wyrazi zgody na dodatkowe koszty, technik Serwisowy ma prawo 
odmówić wykonania wcześniejszego zlecenia, jednak nie zwalnia to Klienta z poniesienia kosztów 
Ekspertyzy w kwocie 49 zł brutto. 
  

6. W żadnych okolicznościach serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zawartych w 
pamięci urządzenia np. zdjęcia, filmy itp. 
  

7. W przypadku zlecenia wykonania naprawy urządzenia uszkodzonego wskutek 
zalania/zamoczenia/narażenia na inny kontakt z cieczą, przyczyny zaistniałych uszkodzeń 
wykluczają udzielenie przez Serwis jakiejkolwiek gwarancji na wykonaną naprawę oraz iż 
przywrócenie pełnej lub częściowej funkcjonalności, gdyż może być z tego powodu niemożliwe, na co 
Klient wyraża zgodę i bierze na siebie ryzyko związane z wykonaniem takiej naprawy oraz dalszym 
użytkowaniem tego urządzenia. 
  

8. Odbiór urządzenia z Serwisu może nastąpić jedynie po zwrocie dowodu nadania sprzętu do serwisu, 
z wyłączeniem sytuacji, gdy klient wysłał urządzenie za pośrednictwem firmy kurierskiej ta zasada 
nie obowiązuje. W przypadku zagubienia formularza istnieje po stronie Klienta obowiązek 
udokumentowania własności (dotyczy odbiorów osobistych). 
  

9. Ewentualne reklamacje napraw wykonanych przez Serwis będą rozpatrywane indywidualnie. 
Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy - a w sytuacji, gdy jest ona niemożliwa , 
przysługuje mu prawo do zwrotu pieniędzy za wykonaną usługę. 

 

 



                                           POLITYKA PRYWATNOŚCI, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych. 
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Benefits 4 Business Joanna Marzok  w Warszawie 01-476 Warszawa ul. Urbanowicza 
35/60, posiadający NIP 7551226519 oraz REGON 531302052 

CO TO JEST RODO? JAKI JEST CEL? 

RODO (Rozporządzenie o ochronie Danych Osobowych) to rozporządzenie unijne zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. 

RODO reguluje postępowanie z danymi osobowymi. Jego celem jest ochrona dotyczących Państwa informacji, nie zablokowanie przepływu 
danych osobowych. 

Dane te są potrzebne byśmy mogli obsłużyć świadczoną dla Państwa usługę. Dzięki RODO będziecie mieć kontrolę nad tym kto i w jaki 
sposób przetwarza Wasze dane osobowe.  

CO TO SĄ DANE OSOBOWE? 

Są to wszystkie informacje, które pozwolą zidentyfikować osobę fizyczną, np.: imię, nazwisko, PESEL, dane o lokalizacji, finansowe, 
niefinansowe, wizerunek. 

CO TO JEST PRZETWARZANIE DANYCH? 

Z tym pojęciem spotykamy się w przepisach i dokumentach dotyczących danych osobowych. Przetwarzanie to wszystko co dzieje się z 
informacjami na Państwa temat od ich zebrania po przechowywanie, przekazywanie, porządkowanie i usuwanie. 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi, wystawienia faktury oraz prawidłowego wykonania obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze, określającego zakres danych, które musi zawierać faktura. Podanie danych jest dobrowolne, 
jednak niezbędne do realizacji usługi jak również niezbędne do wystawienia faktury. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi 
pracownicy oraz podmioty współpracujące z Benefits 4 Business Joanna Marzok  obsługujące systemy informatyczne, w których 
przetwarzane są Państwa dane związane z realizacją zamówienia. Państwa dane będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w 
którym została wykonana usługa. 

KTO PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE RODO? 

–           osoby fizyczne 

–           osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

–           osoby powiązane z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą  

 INFORMUJEMY, ŻE MAJĄ PAŃSTWO PRAWO: 

–           uzyskania informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych 

–           uzyskania informacji skąd Państwa dane znalazły się w posiadaniu Benefits 4 Business Joanna Marzok jeżeli nie przekazaliście ich 
samodzielnie 

–           żądać od Benefits 4 Business Joanna Marzok  dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych i informacji o 
przetwarzaniu danych osobowych 

–           sprostować dane osobowe 

–           żądać usunięcia danych osobowych 

–           wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Benefits 4 Business Joanna Marzok   

–           żądać przeniesienia swoich danych osobowych. 

–           wniesienia skargi do PUODO dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych 

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za 
pomocą adresu mailowego: joanna.marzok@wp.pl  
Jednocześnie informujemy, że RODO wiążę wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą. Pełną treść RODO znajdziecie Państwo na stronie „www” Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

  

 


