WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Martes Sport Sp. z o.o.
Sklep Internetowy
ul. Malowany Dworek 119
43-300 Bielsko-Biała
sklepmartes@martessport.com.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
Lp.

Nazwa towaru

Rozmiar

Kolor

Marka

Ilość

Data odbioru rzeczy: ……………………………………
Numer zamówienia*:……………………………………
Imię i nazwisko Konsumenta*: ……………………………………………………………………….
Adres Konsumenta*: ………………………………………………………………………………….
Telefon*: ………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail*: ………………………………………………………………………………………….
Zwrot pieniędzy na rachunek bankowy nr*:


Inny sposób: …………………………………………………………………………………………….
Podpis Konsumenta: …………………………………………………………………………………...
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Jednocześnie oświadczam

przyjęcie dokumentu korygującego sprzedaż z dniem zwrotu ww. kwoty.

Data: ……………………………..
Potwierdzam przyjęcie towaru (nazwa i numer sklepu)…………………………………………….

* dane zalecane. lecz niewymagane

Informacja dla Klienta o przetwarzaniu Jego danych osobowych w
związku z odstąpieniem od umowy zakupu towarów
1. Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest Martes Sport Sp. z o.o.
z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod
numerem: 0000077249, o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 547-179-16-82, o numerze
REGON: 070904684, o kapitale zakładowym wynoszącym: 33.500.000,00 zł.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia ciążących na Administratorze
obowiązków, związanych z wykonaniem przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy
sprzedaży.
3. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Klienta danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i
lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
4. Dane osobowe podane przez Klienta będą przechowywane do czasu wygaśnięcia
ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem umowy sprzedaży i odstąpieniu od niej.
5. Klient ma w każdym czasie prawo żądania dostępu do Jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
6. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Jego danych osobowych.
7. Klient ma również prawo do przenoszenia Jego danych osobowych.
8. Klient ma także prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru.
9. Podanie przez Klienta Jego danych osobowych jest niezbędne do wykonania ciążących
na Administratorze obowiązków związanych z odstąpieniem przez Klienta od umowy
sprzedaży. Brak podania przez Klienta Jego danych osobowych może spowodować brak
możliwości uczynienia zadość jego żądaniu lub wykonania obowiązków Administratora w
sposób nieprawidłowy, w tym brak możliwości dokonania zwrotu ceny za towar na rzecz
Klienta.

