
FORMULARZ  
OŚWIADCZENIA O 
ODSTĄPIENIU OD UMOWY 
W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży możecie Państwo posłużyć się poniższym formularzem przesyłając go 
do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz ze zwracanym produktem, proszę pamiętać, że 
możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia nam dowodu jej odesłania. 

ADRESAT:                                                                                                                                       ZWRACANE TOWARY NALEŻY 
HOME DESIGN Julia Stypińska                                                                                                                 KIEROWAĆ NA ADRES: 
Aleja Architektów 8/6                                                                                                                       HOME DESIGN Julia Stypińska 
54-115 Wrocław                                                                                                                                      ul. Adama Mickiewicza 34C 
NIP 8982223673                                                                                                                                                  58-500 Jelenia Góra 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów (wraz z podaniem ich ceny):  

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

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

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

Numer zamówienia: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko nabywcy:  …………………………………………………………………………………………………..………… 

Adres nabywcy: ……………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w 
pierwotnej transakcji. Jeżeli płacili Państwo w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy, a chcecie Państwo 
otrzymać zwrot na rachunek bankowy, proszę poniżej podać numer rachunku bankowego do zwrotu: 

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

Data i podpis: …………………………………………………………….. 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy przez Julię Stypińską prowadzącą działalność gospodarczą pod 
firmą „HOME DESIGN Julia Stypińska” z siedzibą przy Alei Architektów 8/6, 54-115 Wrocław, NIP 8982223673. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych możliwy jest pod adresem: ds.manufaktura@gmail.com. 
W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy 
kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawcy, biuro rachunkowe. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury odstąpienia. Formularze 
odstąpienia od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu odstąpienia. W przypadku danych zawartych w 
oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie mają Państwo możliwości sprostowania tych danych. Nie mogą również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się 
usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możecie 
Państwo jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi 
procesu odstąpienia od umowy.
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