
_____________., _____________________ 

(miejscowość, data)   

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY  

  

NAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Dynamiczna 10 03-008 Warszawa  

KRS: 0000233111  

  

  

  

Ja/My(*), niżej podpisany/a/i ……………………………………. niniejszym oświadczam/y, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o 

prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)  odstępuję/my od umowy sprzedaży zawartej w Warszawie dnia _______________ r. na 

odległość. Zamówiony towar odebrałem/odebraliśmy w dniu __________ r.  

  

Data zawarcia umowy: ____________________ r.  

  

Imię i nazwisko Klienta konsumenta (-ów): _________________________________________________________________________________________________  

  

Adres Klienta konsumenta (-ów): ___________________________________________________________________________________________________________  

Numer zamówienia: _________________________________________________________________________________________________________________________  

Numer paragonu/faktury: ___________________________________________________________________________________________________________________  

  

Kwota wnioskowana do zwrotu: _________________________________ (słownie: _______________________________________________________) złotych 

Nr rachunku bankowego do zwrotu: ________________________________________________________________________________________________________  

  

   

   

  

_______________________________________________________________________ 

(data i podpisy Klienta (-ów) jeżeli formularz jest przesyłany w 

wersji papierowej)  

  

  

  

 * niewłaściwe skreślić w zależności od liczby osób podpisujących oświadczenie  

 

Potwierdzam, że zapoznałem /łam się z poniższą informacją:  

Administratorem danych osobowych podanych w oświadczeniu będzie Nap Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (03-008) przy ul. Dynamicznej 10.  

Kontakt ws. danych osobowych pod adresem e-mail: e-sklep@nap.com.pl, oraz pod numerem telefonu: (+48) 502 264 081. 

Podane w oświadczeniu dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania uprawnienia do odstąpienia od umowy przez Klienta konsumenta.  

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego związanego z 
ustawowym uprawnieniem Klienta konsumenta do odstąpienia od umowy oraz realizacja uzasadnionego prawnie interesu Administratora, którym jest 
ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia o ochronie danych osobowych).  

Dane podane w oświadczeniu:  

1. mogą być przekazywane podmiotom realizującym usługi hostingowe dla Administratora, podmiotom zapewniającym jego bieżącą obsługę prawną 
lub przeprowadzającym audyt, operatorom płatności, oraz podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa;  

2. będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania uprawnienia do odstąpienia od umowy przez Klienta konsumenta. Okres 
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych 
będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.  

Klientowi konsumentowi w każdym czasie przysługuje prawo do dostępu do jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (w tym 
żądania wydania ich kopii), żądania sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych oraz prawo przenoszenia tych danych.  

Ponadto Klientowi konsumentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Szczegółowe informacje zawarto w Polityce prywatności.   


