
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję 
od umowy 

 
NUMER 

ZAMÓWIENIA: 

 

DATA ZAMÓWIENIA:  

NUMER 

FAKTURY/PARAGONU: 

 

IMIĘ I NAZWISKO:  

ADRES ZAMIESZKANIA:  

TELEFON:  E-MAIL:  

 
Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: 
(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta) 

 

Nr 

rachunku 
                          

 

NAZWA TOWARU 

 

ILOŚĆ 

 

CENA BRUTTO 

 

PRZYCZYNA ZWROTU 

    

    

    

    

 
Uwagi klienta:  

 

 

 

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

………………………..………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis Klienta) 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leonardo Frede Gabryel 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnych operacji z nim związanych w rym reklamacji - na podstawie 
Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia 
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat 
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do przenoszenia danych  
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia 



FORMULARZ REKLAMACYJNY 
 

NAZWA TOWARU:  

DATA ZAKUPU:  

CENA BRUTTO:  

NUMER FAKTURY/PARAGONU:  

IMIĘ I NAZWISKO 

REKLAMUJĄCEGO: 

 

ADRES ZAMIESZKANIA:  

TELEFON:  E-MAIL:  

PRZYCZYNA REKLAMACJI: 

 

 

 

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO: 

 

 

 

Uwagi klienta: 

 

 

 

TOWAR PRZYJĘTO W DNIU: 
 TOWAR ODESŁANO W 

DNIU: 

 

WYKONANE USŁUGI: 

 

 

 

 

Towar odsyłam na adres: 
Leonardo Frede Gabryel 
Katowicka 55, 41-600 Świętochłowice 
obsługa rekalmacji e-mail: reklamacje@leonardo.info.pl 

 
Oświadczam, że znane mi są warunki reklamacji towaru określone w Regulaminie sklepu. 

 
………………………..………………………………………………………. 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leonardo Frede Gabryel 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnych operacji z nim związanych w rym reklamacji - na podstawie 
Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia 
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat 



7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do przenoszenia danych  
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia  

 


