
FORMULARZ ZWROTU 
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

ZAKUPU TOWARU W SKLEPIE INTERNETOWYM 
(do wypełnienia i załączenia razem z towarem) 

DO: 
ARTPABLO 

Monika Czochra-Tkaczyk 
Nałkowskich 122/7 

20-470 Lublin 
   

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta, niniejszym oświadczam, że 
odstępuję od umowy sprzedaży następujących towaru/ów............................................................................................. 
Umowa sprzedaży została zawarta z ART PABLO Monika Czochra-Tkaczyk ul. Nałkowskich 122/7, 20-470 Lublin w 
dniu ....................... roku, a odbiór przeze mnie produktów  nastąpił w  dniu.............................roku.  
IMIĘ .........................................................................................   
NAZWISKO ..............................................................................   
ADRES .............................................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................................................   
NUMER PARAGONU ....................................................   DATA ZAMÓWIENIA ................................................ ………………  
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO .................................................................................................................................. 
UWAGI...............................................................................................................................................................................  
Zakup na sklepie ARTPABLO - 14 dni na zwrot :   

1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie uprawnia do zwrotu produktów w przypadku  towaru  
poddanego spersonalizowanym  zmianom takim jak zmiana rozmiaru biżuterii , lub modyfikacja czy sprowadzenie na 
indywidualne zamówienie. Szczegółowe informacje w Regulaminie  Sklepu.    
2. W celu zwrotu towaru prosimy Kupującego o zapakowanie biżuterii w oryginalne opakowanie. Towar powinien 
być kompletny i nie posiadać śladów  użytkowania.   
3. Uprzejmie prosimy o dołączenie do przesyłki paragonu.    
4. Rekomendujemy, aby paczka została nadana przesyłką rejestrowaną. Koszty związane z odesłaniem zamówienia  
ponosi klient.  Nie bierzemy odpowiedzialności za wysłany do nas zwrot uszkodzony podczas transportu. Nie ma 
możliwości dostarczenia osobiście paczki na powyższy adres.  Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy paczek 
wysłanych do Nas za pobraniem i nadanych do paczkomatu.   
   
Klauzula informacyjna:    
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę będącego Administratorem danych  
osobowych ARTPABLO Monika  Czochra-Tkaczyk z siedzibą Nałkowskich 122/7 20-470 Lublin, jedynie w celach 
związanych ze zwrotem/wymianą towaru na zasadach określonych w  regulaminie sklepu internetowego ARTPABLO 
Monika Czochra-Tkaczyk przez czas niezbędny do realizacji zwrotu/wymiany. Przysługuje Państwu prawo do  żądania 
od Administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
lub sprzeciwu wobec  przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane 
osobowe mogą być przekazane jedynie rzeczoznawcom lub producentom reklamowanego towaru w celu weryfikacji 
oryginalności zwracanego towaru. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla  przeprowadzenia procesu 
zwrotu/wymiany. Wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych przez Sprzedawcę prosimy kierować   na 
adres e-mail: kontakt@artpablo.pl.   
Oświadczenie:    
Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę ARTPABLO 
Monika Czochra-Tkaczyk z siedzibą  Nałkowskich 122/7 20-470 Lublin, – Administratora danych osobowych) w celach 
związanych z wykonaniem zwrotu/wymiany przedmiotu umowy oraz  spełnieniem związanych z nią żądań i to na 
zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od  
administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.    
   
 
Miejscowość i data ..................................                                        Podpis Klienta.......................................   



   


