
 

............................................................................... 
(miejscowość, data) 

 

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość 
(wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 
 

KONSUMENT: SPRZEDAJĄCY: 
Imię i nazwisko/Nazwa JDG: ........................................................................... CERADBUD Spółka Jawna L. Zawrzykraj, W. Zawrzykraj 
Ulica: ..................................................................................................................  

Miejscowość: .................................................................................................... 
Adres: 26 – 230 Radoszyce, ul. Mickiewicza 22 

Kod: .................................................................................................................... 
tel. 41 373 59 10, 601 470 180 

Telefon: ............................................................................................................. 
e-mail: sklep@ceradbud.pl 

Adres e-mail: ...................................................................................................  

 
 

Ja/My(*)................................................................................................................. niniejszym informuję/my(*), że korzystając z prawa 

przysługującego na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287.t.j.), odstępuję/my(*)  

od umowy sprzedaży zawartej w dniu ...................................,  nr zamówienia .......................... , potwierdzonej dokumentem sprzedaży 

nr .................................. , dotyczącej następującego towaru: 

Ilość Opis Towaru 

...................................... ............................................................................................................................................................................................... 

...................................... ............................................................................................................................................................................................... 

...................................... ............................................................................................................................................................................................... 
 
 

Proszę/simy(*) o zwrot kwoty ............................................ zł 

(słownie ............................................................................................................................................................................................... ) 

na rachunek bankowy nr ............................................................................................................................................................................................................... 

 
Zakupiony i dostarczony Towar zobowiązujemy się zwrócić Sprzedawcy na własny koszt w terminie 14 dni zgodnie z przepisami ustawy  
o prawach konsumenta oraz Regulaminem sklepu internetowego CERADBUD. 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Przyjmuję/my do wiadomości informację udzieloną na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., że w związku  
z dokonanym odstąpieniem od umowy: 

 
 administratorem udostępnionych w ramach niniejszego formularza odstąpienia od umowy danych osobowych jest firma CERADBUD Spółka jawna L. Zawrzykraj, 

W. Zawrzykraj z siedzibą w Radoszycach, ul. Mickiewicza 22 będąca sprzedawcą reklamowanego wyrobu lub produktu, 
 

 udostępnione w niniejszym formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu wykonania uprawnień Kupującego wynikających z zawartej ze Sprzedającym umowy Sprzedaży, 

 
 dane osobowe Konsumenta/ów będą przechowywane do momentu rozwiązania umowy oraz zaprzestania jej skutków, a w przypadku nieskutecznego złożenia 

niniejszego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy przez okres 6 lat, 
 

 Kupujący jako osoba fizyczna składająca niniejsze oświadczenie woli o odstąpieniu do umowy posiada prawo do żądania od administratora danych osobowych 
dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 
 Kupujący jako osoba fizyczna dysponuje prawem wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 
 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować może odmową uwzględnienia uprawnień Konsumenta/ów w zakresie 

przysługującego im uprawnienia. 

 
 

.................................................................................................... 

Podpis Konsumenta/ów 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

(*) niepotrzebne skreślić 


