
 
 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

  

Irbis Sp. z o.o. 

Ul. Klecińska 123 

54-413 Wrocław 

NIP:8971872899 

e-mail: sklep@irbis.style 

tel.: + 48 601 901 444 

 

DANE KLIENTA: 

 

Imię i nazwisko:                   ____________________________________ 

Adres:                                  ____________________________________ 

Telefon:                                ____________________________________ 

E-mail:                                 ____________________________________ 

 

 

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów: 

 

Numer zamówienia:            ____________________________________ 

Nazwa produktu:                 ____________________________________ 

Data zakupu:                       ____________________________________ 

Nr dokumentu zakupu:        ____________________________________ 

 

 

Numer zamówienia:            ____________________________________ 

Nazwa produktu:                 ____________________________________ 

Data zakupu:                       ____________________________________ 

Nr dokumentu zakupu:        ____________________________________ 

 

Proszę o zwrot należności na następujący rachunek bankowy: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________                                                               _____________________ 

    (miejscowość, data)                                                                                     (podpis) 

 

 



 

INFORMACJA 

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

W ZWIĄZKU Z ZAMÓWIENIAMI REALIZOWANYMI PRZEZ IRBIS Sp z o.o. 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Irbis Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-413), ul. 

Klecińska 123, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS 0000812865, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP: 8971872899. 

 

Dane kontaktowe Administratora: Marcin Walczak, tel. + 48 607 220 277. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień na Państwa rzecz (w zakresie w jakim 

jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO), na podstawie 

dobrowolnie podanych przez Państwa danych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO), w zakresie 

w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 

ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). 

 

Dbamy o Państwa dane osobowe i informujemy, że nie będą one przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu. 

 

Dane osobowe podawane przez użytkownika w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego są 

dobrowolne, przy czym w określonych przypadkach są konieczne dla wykonania umowy zawieranej  w 

ramach Sklepu Internetowego lub wykonania przez Administratora spoczywających na nim wymogów 

ustawowych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, mogą Państwo cofnąć 

udzieloną zgodę przez kontakt z Administratorem na wskazane powyżej dane kontaktowe. 

 

Przysługuje Państwu prawo: (i) dostępu do treści podanych danych i ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania               

i przenoszenia danych, jak również – w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych – prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, (ii) wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji 

zamówienia oraz umożliwienia dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

 

Przewidywane kategorie odbiorców Państwa danych: pracownicy Irbis Sp. z o.o., podmioty 

zaangażowane w realizację zamówienia. 

 


