FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (FORMULARZ ZWROTU)
[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]
Adresat:
Solgar Polska Sp. z o.o., ul. Skoroszewska 12, 02-496 Warszawa
adres do korespondencji: ul. Leszczyńskiego 40a, 02-496 Warszawa
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących towarów(*):
…………………………………………………………………………………………………...
Data zawarcia umowy: ……………….........................................................................................
Nr zamówienia: …………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta (-ów): …………………………………………………………….
Adres konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………….
Adres mailowy konsumenta: ……………………………………………………………………
Numer

konta

bankowego

(w

przypadku

płatności

przelewem

tradycyjnym):

…………………………………………………………………………………………………...

Podpis konsumenta (-ów): ………………………………………
[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]
Data: …………………………….

(*) niepotrzebne skreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska,
dokładnego adresu zamieszkania, Nr zamówienia oraz daty zawarcia umowy przez firmę
Solgar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5222623595, w celu realizacji mojego
prawa do odstąpienia od umowy.

Podanie ww. danych jest dobrowolne jednak konieczne dla realizacji prawa do odstąpienia
od umowy.
Zostałem(-am) poinformowany(-a), że przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W każdej chwili przysługuje
mi też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ww. danych.

Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać moje dane w celu objętym
sprzeciwem, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec moich interesów, praw i wolności,
lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty, którym
Administrator Sp. z o. o. powierza przetwarzanie danych w celu archiwizacji. Administrator
danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
W sprawie ochrony danych osobowych, można kontaktować się za pomocą adresu e-mail:
rodo@solgarpolska.pl.

Podpis konsumenta (-ów): ………………………………………
[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]
Data: …………………………….

