
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku chęci odstąpienia od umowy mogą Państwo skorzystać z tego formularza,
przesyłając go do nas pocztą elektroniczną. Nie jest to jednak konieczne do skutecznego

odstąpienia od umowy.

Dotyczy konsumentów oraz od 1 stycznia 2021 roku także osób fizycznych zawierających umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada
ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez
nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sprzedawca:

Spółka LOVLI SILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w

Warszawie (adres siedziby: Plac Przymierza 6/9, 03-944 Warszawa; i adres do doręczeń: Plac Przymierza 6,

Recepcja, Klatka A, 03-944 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000789435; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja

spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 zł; NIP: 5272895539; REGON: 383550502.

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:
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DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko

Data zawarcia Umowy oraz
numer zamówienia

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został
przez Państwa wybrany przy zakupie produktów z naszego Sklepu.

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu produktu określone w Regulaminie Sklepu.

————————————
podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży

• Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia

od umowy.

• Administratorem danych podanych w formularzu jest Sprzedawca.

• Obsługą zwrotów w imieniu Sprzedawcy zajmuje się 4Values sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul.

Parzniewska 4, 05-800 Pruszków KRS 0000667616, NIP 5342541523, REGON 36677428700000.

• W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych proszę o kontakt pod adresem e-mail,

wskazanym na stronie internetowej Sprzedawcy.

• W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne,

zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe.

• Formularz będzie przechowywany przez Sprzedawcę przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od

umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia.

• W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące

uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak

również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.

• Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej

w zakładce Polityka prywatności.
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