
 

 

 

Załącznik nr 1   
 
Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 
 

………………............. dnia …………………. r. 
 

Sklep internetowy – plaro.pl 
"PILCH" Karolina Pilch-Kędziora, 
Zebrzydowice nr 284B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska 

 
…………………………………......................... 
 
…........................................................... 
 
…........................................................... 
(imię, nazwisko i adres Klienta) 
 
 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 
 
 

Oświadczam, iż w oparciu o art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) 
odstępuję od umowy sprzedaży następującego towaru: 
………………………………………………………………………………………………………............................................................................. 
nr zamówienia: ……………………… zawartej dnia: ………………….. 
 
Towar został odebrany dnia …………………… 
 
Proszę o zwrot kwoty: ………….……………....................... zł 
(słownie:………………………………………………………………………………………………..) 
przekazem pocztowym na adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
lub przelewem na konto bankowe prowadzone przez: …………………………………………………………………………………………… 
nr konta bankowego: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 
 
Jednocześnie zwracam towar, który przedkładam w załączeniu.2  
 
 
………………………………………………… 
podpis Klienta 
 
 

 

 

Klauzula Informacyjna – RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679):  

Administratorem danych jest Sprzedawca (Ryszard Pilch, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: FIRMA "PILCH" 

Karolina Pilch-Kędziora, adres: Zebrzydowice nr 284B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, wpisany do CEIDG pod numerem NIP: 5512359333, 

REGON: 365279137, adres poczty elektronicznej: sklep@polashoes.pl, tel.: 510 85 0001). Dane osobowe reklamującego są przetwarzane w 

celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących na Sprzedawcy – tj. w celu 

przeprowadzenia procedury reklamacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Odbiorcą danych mogą być firmy kurierskie celem wydania towaru 

reklamującemu. Administrator informuje ponadto osobę, której dane dotyczą: o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane przechowywane będę przez 

okres przedawnienia roszczeń. Podanie danych wskazanych w formularzu jest dobrowolnie, niemniej konieczne do przeprowadzenia procedury 

reklamacyjnej (niepodanie tychże danych może wiążąc się z niemożliwością przeprowadzenia procedury reklamacyjnej).  

 
1 Konsument może zgodzić się ma inny sposób zwrotu płatności niż użyty przez niego sposób zapłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi 
dodatkowi kosztami. W przypadku nieskorzystania z tej opcji (przekaz pocztowy lub przelew na konto bankowe) proszę niewłaściwe skreślić.  
2 Konsument może jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu zwrócić towar. Zgodnie z art. 34 in principio (na początku) Ustawy o prawach 
konsumenta, Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru. 
W przypadku nieskorzystania z tej opcji proszę ją skreślić.  


