
 

 

FORMULARZ   

ODSTĄPIENIA  

OD UMOWY 

 

 

______________________________ 

Miejscowość i data 

Outletowo Barbara Bobak z siedzibą w Bezmiechowej, adres: 

Bezmiechowa Górna 93,  

38-600 Lesko. 
NIP: 7361544015, 

REGON: 180125874. 

Tel.: 601199720, 

adres email: sklep@outletowo.pl 

 

Imię i nazwisko lub nazwa Przedsiębiorcy 

na prawach Konsumenta  

 

 

Adres e-mail  
 

 

Numer telefonu  
 

 

Numer zamówienia  
 

 

Data zakupu reklamowanego towaru 
 

 

Nazwa towaru  
 

Numer rachunku bankowego na który 

należy dokonać zwrotu uiszczonej przeze 

mnie ceny zakupu 

 

 

Oświadczam, że odstępuje od umowy sprzedaży zawartej na odległość, a szczegółowo wyżej opisanej. 

Podstawą niniejszego odstąpienia jest art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287. t.j. z późn.zm.), 

który przyznaje mi takie uprawnienia w terminie 14, dni od daty zawarcia umowy.  

 

Wskazuję, że na skutek odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą, a strony 

obowiązane są do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym.  

 

Wobec powyższego proszę o zwrot ceny za zapłacony przeze mnie towar, na wskazany wyżej numer rachunku 

bankowego.  
 

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) ujawnionych w niniejszym odstąpieniu jest (Outletowo Barbara Bobak, adres: 

Bezmiechowa Górna 93, 38-600 Lesko. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji uprawnienia o odstąpieniu od 

umowy i archiwizacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie: - 

art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) - art. 6 ust. 

1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o 

prawach konsumenta oraz Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia 

zwrotu przez Strony umowy sprzedaży wzajemnych świadczeń oraz dla celów archiwizacyjnych przez okres 1 roku od dnia złożenia 

niniejszego oświadczenia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO). Podanie danych osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji procesu reklamacyjnego a konsekwencją ich 

niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia niniejszej reklamacji.  

 

 

 

 

____________________ 
Imię i nazwisko Klienta 

 

 

 

 

 

_________________ 
Podpis Klienta 

 

 

 

 

_________________ 
Miejscowość i data 

 

 


