
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
  

ADRESAT: F.H.U.P. DZIERŻAK S.C. R. Dzierżak, K. Dzierżak spółka cywilna, adres: ul. Myślenicka 2, 32-031 
Kraków, NIP 679-01-76-238, tel./fax: +48126555342, tel. kom.: 698633453, e-mail: 
masterlee@poczta.onet.pl, lub kamildzierzak@interia.pl, adres sklepu internetowego: 
http://mastertools.pl 

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

☐     *umowy sprzedaży następujących zakupionych przeze mnie Towarów (w miarę możliwości prosimy 
podać dodatkowo numer zamówienia):  

NUMER ZAMÓWIENIA 

 TOWAR ZWRACANY (nazwa oraz 
symbol towaru widoczny na 
stronie internetowej lub fakturze/ 
paragonie) 

  
 

☐ *umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi: 

______________________________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko Konsumenta: 

Adres Konsumenta lub adres do korespondencji jeżeli jest inny, telefon: 
_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Kwota do zwrotu (PLN) 

 Dane do przelewu (nr rachunku, 
imię i nazwisko, adres)   

Inna forma zwrotu (proszę podać 
dane niezbędne do zwrotu)  

 

* Właściwe zaznaczyć  
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 są: Kamil Dzierżak i Ryszard Dzierżak 
prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej pod nazwą  F.H.U.P. DZIERŻAK S.C. R. Dzierżak, K. 
Dzierżak spółka cywilna, adres: ul. Myślenicka 2 32-031 Mogilany, tel./fax: +48126555342, tel. kom.: 698633453, e-
mail: masterlee@poczta.onet.pl, lub kamildzierzak@interia.pl. 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 
  
___________________________________________ 
podpis Klienta (wymagalny tylko jeżeli formularz jest 
przesyłany w wersji papierowej 
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