
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(W przypadku woli odstąpienia od umowy mogą Państwo skorzystać z tego formularza, 
przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Nie jest to jednak konieczne dla 

skutecznego odstąpienia od umowy).  
 

 
Adresat:  
 
Katarzyna Izabela Syrówka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna 

Syrówka, ulica Geodezyjna 84a/5, 03 – 290 Warszawa, NIP: 5221879217, REGON: 015653874 

 
 
Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:  

Nazwa  Ilość  Cena brutto  

   

   

   

   

 
Dane identyfikujące:  

Imię i nazwisko konsumenta  
 

 

Adres konsumenta  
 

 

Data zawarcia umowy sprzedaży   

 

 

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały 
przez Państwa użyte przy zakupie produktu z naszego Sklepu.  

 Jeżeli płacili Państwo w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy i chcą Państwo 
otrzymać zwrot na rachunek bankowy, proszę poniżej podać numer rachunku bankowego do 
zwrotu pieniędzy: 

………………………………………………………………………………………………… 



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

 

—————————-——— 

(podpis konsumenta oraz data)  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży:  

• Informuję, że dane osobowe podane w tym formularzu będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia 
od umowy.  

• Administratorem danym jest Katarzyna Izabela Syrówka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 
Katarzyna Syrówka, ulica Geodezyjna 84a/5, 03 – 290 Warszawa, NIP: 5221879217, REGON: 015653874 

• W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych bardzo proszę o kontakt pod adresem email: 
kasia.@syrowka.com 

• W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne 
zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe.  

• Formularz będzie przechowywany 1 roku od daty otrzymania go przez Sprzedawcę.  

• W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w formularzu, przysługują Panu / Pani następujące 
uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.   

• Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej w 
zakładce Polityka Prywatności.  


