______________,_________________
Miejscowość, Data
ELEKTRONICZNY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZE SKLEPEM INTERNETOWYM
URBAN LEGEND BRAND
(formularz ten należy wypełnić i odesłać na hereforyou@urbanlegendbrand.com lub ul. Górczewska 181A
m. 503, 01-459 Warszawa tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Sprzedawca: Urban Legend Magdalena Urban
Adres doręczenia przesyłki: Magazyn Inpost Fullfilment,
Hala 2, Rampa 20.
Wola Bykowska 31, 97-306 Grabica

Dane konsumenta:
___________________________________________
___________________________
E-mail: _________________________________

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z
późn. zm.) odstępuję od umowy sprzedaży towaru:

____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(prosimy wyraźnie wskazać nazwę towaru/ kolor/ rozmiar/ ilość sztuk)
Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) ______________________________________________________
Dowód zakupu:
□ Paragon numer:____________________________________________________
□ Faktura VAT numer: ________________________________________________
□ Inny: _______________________________________________________________
Numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot(*) / adres do przekazu pocztowego(*):
___________________________________________________________________________________________
Przyczyna zwrotu (pole nieobowiązkowe):
___________________________________________________________________________________________
(*)Niepotrzebne skreślić. Niniejszy dokument stanowi wyłącznie wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży i nie mają Państwo
obowiązku się nim posługiwać.
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) ujawnionych w niniejszym zgłoszeniu reklamacyjnym jest Magdalena Urban
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą URBAN LEGEND Magdalena Urban z siedzibą przy ul. Górczewska 181A lok. 503, 01-459
Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów przeprowadzenia procesu odstąpienia do umowy i archiwizacji i
nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie: - art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) - art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu odstąpienia od umowy oraz dla celów archiwizacyjnych. W związku z
przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania oraz przenoszenia. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Podanie danych
osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji procesu odstąpienia od umowy a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości
przeprowadzenia tego procesu.

Masz wątpliwości? Napisz na adres hereforyou@urbanlegendbrand.com
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

