Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane kupującego

Produkty należy wysłać na adres

Imię i nazwisko: …………………………………….

SPORT-SHOP.pl - ZWROT

Miasto: ………………………………………………….

ul. Logistyczna 81

Telefon kontaktowy: ……………………………..

43-150 Bieruń

Uwaga: Podanie nr zamówienia może przyspieszyć proces odstąpienia od umowy.
Lp.

Nr zamówienia

Nazwa produktu/ model:

Ilość

1
2
3
4
5
6

Zwrot pieniędzy następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący.
Kupiłeś towar w opcji płatności „za pobraniem”? Jeżeli chcesz żeby zwrot płatności został dokonany na Twoje konto bankowe podaj
swój numer rachunku (przyśpieszy to zwrot środków).

Nr rachunku bankowego:

-

-

-

-

-

!

-

………………..…………………………………………
(Czytelny podpis klienta)

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Nodium Group sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100), przy ul. Metalowej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000925700, NIP: 6462571817, REGON: 277913450.
2) Dedykowany adres do kontaktu w sprawach pytań dot. przetwarzania danych osobowych: ochrona.danych@sport-shop.pl lub SPORT-SHOP.pl ul. Metalowa 3, 43-100 Tychy.
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporu pomiędzy Tobą, a Administratorem oraz w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych
i rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji.
4) Twoje dane będziemy przechowywać przez okres rozpatrzenia reklamacji, chyba, że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do ich dłuższego przechowywania lub będziemy przechowywać je na wypadek zaistnienia roszczeń
do czasu ich przedawnienia określonego przepisami prawa.
5) Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie odrębnych umów mogą uczestniczyć. W czynnościach powiązanych z reklamacją (min. producenci, dostawcy, rzeczoznawcy) Administrator
dochował staranności, aby dane były chronione, a zakres ich przekazywania ograniczony.
6) W każdym czasie masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i usunięcia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
lub skargi do Prezesa UODO.
7) Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych możesz znaleźć na stronie: https://www.sport-shop.pl/polityka-prywatnosci-h-24.html

