
                                                                                        Adres do zwrotu: 
Qubuss Jakub Kidawa 

Ul. Legionów 190/200  

42-202 Częstochowa  

Tel. 500 300 762  

Email: zwroty@dekoracjadomu.pl 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU  

(prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych) 

Imię i nazwisko osoby dokonującej zakupu:.......................................................................................  

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):………………………………………………………………………. 

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon):...........................................................................................  

 

Niniejszym oświadczam, iż:  

1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy 

sprzedaży zawartej z firmą: Qubuss Jakub Kidawa ul. Legionów 190/200, 42-202 Częstochowa  i zwracam wymienione poniżej 

towary.  

2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu oraz w wyżej wymienionej ustawie.  

Data zakupu towaru: 

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

Data otrzymania towaru:........................................................................................................................ 

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT-oryginał lub kopię prosimy o dołączenie do przesyłki zwrotnej) 

: .............................................................................................. ............................... 

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar: 

 _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _  

Właściciel rachunku: ..............................................................................................................................................  

Zwracane towary:  

Nazwa – nr katalogowy produktu Ilość Cena brutto 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 

Miejscowość, data i podpis klienta 

 



 

 

Klauzula informacyjna - formularz odstąpienia od umowy  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JAKUB KIDAWA prowadzący działalność gospodarczą pod 

firmą QUBUSS JAKUB KIDAWA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca 

wykonywania działalności: ul. Legionów 190/200, lok. Hala 2, 42-202 Częstochowa i adres do doręczeń: ul. 

Legionów 190/200, lok. Hala 2, 42-202 Częstochowa, NIP 9491923143, REGON 240803760, adres poczty 

elektronicznej: sklep@dekoracjadomu.pl, numer telefonu: + 48 500 300 762 - zwany dalej „Administratorem” i 

będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.  

2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu odstąpienia od umowy zawartej na odległość 

zgodnie z dyspozycją Klienta na zasadach określonych przepisami rozdziału 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o 

prawach konsumenta oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane będą przechowywane przez okres pięciu lat od zakończenia 

roku podatkowego w którym miało miejsce rozpatrzenie reklamacji. 

3. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom. 

4. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

prawo do przenoszenia danych. 

5. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych 

osobowych. 

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub 

uniemożliwić rozpoznanie reklamacji. 

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  


