Poznańska Palarnia Kawy
„Astra” Sp. z o.o.
z siedzibą w Starczanowie
Starczanowo 2E, 62-330 Nekla
KRS: 0000079956, NIP: 7781005348

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:
nazwa towaru / tytuł …………………………………………………………
oferty /numer oferty:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
data zakupu: …………………………………………………………
data odbioru towaru: …………………………………………………………

Moje dane
imię i nazwisko: …………………………………………………………
adres: …………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z kosztami dostawy – zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:
na numer rachunku bankowego:
…………………………………………………………………………………………………...
w inny sposób:
…………………………………………………………………………………………………...

Miejscowość, data ………………………………………

Podpis…………………………….
Jeżeli formularz wysyłasz w wersji papierowej

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), niniejszym informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Poznańska Palarnia Kawy „Astra”
Sp. z o. o. z siedzibą w Starczanowie, Starczanowo 2E, 62-330 Nekla.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z rozwiązaniem
umowy w drodze odstąpienia.
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do
rozwiązania umowy.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy na podstawie przepisów Ustawy z
dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie
przedawnienia ewentualnych roszczeń. Termin
przedawnienia
konsumentów z tytułu umowy sprzedaży wynosi sześć lat.

do czasu
roszczeń

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w
zakresie teleinformatycznym, prawnym.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania (poprawiania) swoich danych;
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych, w związku
z realizacją umowy, przez Poznańską Palarnię Kawy „Astra” Sp. z o.o.;
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

