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FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

D A N E K U P UJ Ą C E G O

Data

Miejsce zgłoszenia

Imię i nazwisko / Nazwa
Adres
E-mail
Tel. kontaktowy

Korzystając z prawa od odstąpienia umowy na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy
sprzedaży w zakresie następujących rzeczy:

N A B YC I E TO WA R U

Data zakupu

r.

Numer zamówienia

Cena

Nazwa towaru, marka

SKU

Sposób uprawdopodobnienia zakupu: nr zamówienia / paragon / faktura VAT / inne*

Nr

Z dnia

*Niepotrzebne skreślić
Forma zwrotu pieniędzy:
na to samo konto bankowe / kartę / konto PayU, z którego została dokonana płatność

inne konto bankowe

Nr rachunku
Dane właściciela rachunku bankowego

Warunki zwrotu:
• Klient ma możliwość odstąpienia od umowy kupna sprzedaży w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny;
• Towar wraz z formularzem:
- prosimy odesłać na adres Magazyn Home Invest International S.A., ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk, z dopiskiem: “ZWROT MILOO HOME”;
- lub złożyć w wybranym salonie MILOO HOME.
• Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy
• Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania towaru.
Złożenie podpisu na niniejszym formularzu oznacza akceptację jego treści. Klient akceptując odstąpienie od umowy wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie
własnych danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia. Odstąpienie od umowy można zgłosić bez użycia niniejszego formularza (np. na czystej kartce).
Administratorem Twoich danych osobowych jest Home Invest International S.A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000611382, NIP: 525 26 54 376, REGON: 36415954.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować drogą elektroniczną: ochronadanych@miloohome.pl lub korespondencyjnie na adres ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa z dopiskiem „Inspektor
Danych Osobowych”.
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w celu przeprowadzenia procesu odstąpienia od umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. art. 27
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
b) ﬁnansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym umowę wykonano lub
rozwiązano, zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
c) obrony przez roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Home Invest International S.A., do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty biorące udział w procesie odstąpienia od umowy i pośredniczące w działaniach wykonywanych przez administratora np. dostawcy usług IT,
księgowych, kancelarii prawnych, ﬁrm logistycznych, ﬁrm świadczących usługi magazynowe i realizujących zamówienia.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań związanych z obsługą procesu odstąpienia od umowy.

Data i miejsce

Podpis

PRZYCZYNA ZWROTU
Prosimy Państwa o dobrowolne (nieobowiązkowe) podanie informacji na temat przyczyny zwrotu towaru. Informacja ta zostanie wykorzystana tylko i wyłącznie w celach statystycznych.
Prosimy postawić znak „X” w kratce odpowiadającej przyczynie zwrotu:
niezadowolenie z jakości produktu
inne (jakie?):

niezgodność zdjęcia / opisu ze stanem rzeczywistym

zamówiłem/am kilka sztuk, aby mieć wybór

Zamierzam zamówić inny model / rozmiar / kolor.
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