
FORMULARZ ZWROTU 
..……………………………….

miejscowość, dnia
...............................................................
imię, nazwisko Klienta
..........................................................................................
adres zamieszkania
...............................................................
telefon kontaktowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta niniejszym oświadczam, że odstępuję 
od umowy sprzedaży następujących towarów:
 

NUMER ZAMÓWIENIA

TOWAR ZWRACANY (nazwa
oraz symbol towaru widoczny na

stronie internetowej lub na metce)  

ROZMIAR
 

PUNKT ZWROTU
(należy wskazać adres Butiku)  

PRZYCZYNA ZWROTU (pole
wypełniane dobrowolnie)  

ZWROT NALEŻNOŚCI

KWOTA ZWROTU (PLN)
 

DANE DO PRZELEWU (nr
rachunku, imię i nazwisko, adres)

 

UWAGI

 

Dodatkowe informacje:

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny  i ponoszenia
kosztów w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówionym przez Klienta towarem, wysyłając
oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży do sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczające
jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 1/6 02-954 Warszawa 
Z dopiskiem: zwrot
lub złożyć osobiście w Butiku w Warszawie przy ul. Chmielnej 21 (lokal nr 3, w podwórzu Braci
Jabłkowskich) 

3. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w razie odstąpienia od
umowy umowa jest uważana za niezawartą. 

4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient
przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów. Klient proszony jest o wysłanie zwracanego
towaru w miarę możliwości wraz z dowodem zakupu na adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 1/6 02-954 Warszawa lub
o zwrot towarów osobiście w Butiku w Warszawie przy ul. Chmielnej 21 (lokal nr 3, w podwórzu Braci
Jabłkowskich).

Pozostawione dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 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 osobowych) („RODO”). Administratorem pozostawionych danych osobowych jest: Anna Tabaczyńska,
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Tabanna Anna Tabaczyńska, adres: Aleja Niepodległości



76/78 lok. 41, 02-626 Warszawa, NIP: 558-168-56-10, REGON: 366-325-690. Dane osobowe przetwarzane są w
celu realizacji procesu zwrotu zakupionych produktów, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f) RODO. Dane osobowe
będą przechowywane w okresie realizacji obowiązków Administratora w zw. ze zwrotem produktów, a w zakresie
niezbędnym dla dochodzenia roszczeń wynikających w zw. ze zwrotem produktów - przez okres przedawnienia
tych roszczeń, nie dłużej niż 3 lata. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami
prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne dla celów wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

…………………………………
data i podpis Klienta


