
FORMULARZ ZWROTU TOWARU
Imię nazwisko / nazwa firmy:
………………………………………...........................................................................
Adres nabywcy:
...................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:...................................................
Adres e-mail:..............................................................
Data zakupu: …..........................................................
Numer faktury/paragonu zakupu:................................
Numer zamówienia:.....................................................

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

nazwa Banku: ..........................................................................................................

 
 Numer rachunku

NAZWA TOWARU ILOŚĆ CENA BRUTTO PRZYCZYNA ZWROTU

Uwagi Klienta: 

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

............................................................................................................................................................

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie Sklepu.



Adres zwrotu towarów:
Organique Sp. z o.o. 

ul. Zakładowa 3

55-114 Szewce

............................................................................

(czytelny podpis Klienta)

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:
A) administratorem Pana/Pani danych osobowych ORGANIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zakła-
dowa 3, 55-114 Szewce, telefon i adres e-mail: +48 71 791 60 04, office@organique.pl (biuro obsługi) lub +48 506 381 258, 
sklep@organique.pl (sklep internetowy), NIP: 8951939459, REGON: 02089801400000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000378873
B) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane bedą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji zwrotu towaru zaku-
pionego za pośrednictwem sklepu internetowego Organique.
C) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych oso-
bowych przedstawiciele administratora, operatorzy pocztowi i kurierzy, biuro rachunkowe administratora, podmioty zapew-
niające obsługę ̨IT administratora, banki (w zakresie danych podmiotu składającego reklamację), hos ngowy poczty e-mail 
administratora, kancelarie prawne w zakresie niezbędnym dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́,
D) Pana/Pani dane osobowe będą ̨przechowywane przez administratora do przedawnienia potencjalnych roszczeń́ z tytułu 
gwarancji i rękojmi, nie krócej niż ̇5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje 
i postepowanie wynikające z umowy (sprzedaży lub gwarancji) zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub 
przedawnione, uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i stronę ̨trzecią – dla celów wynikających z 
prawnie reprezentowanego przez Pana/Panią ̨
E) przysługuje Panu/Pani prawo do zadania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby,
ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz prze-
noszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO),
F) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zgodnie z art. 
21 ust. 1 RODO,
G) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
H) podanie Pana/Pani danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem umowy (sprzedaży lub gwarancji) jest nie-
zbędne dla jej wykonania.”

................................................ …….................................. 
        Miejscowość i data Podpis


