
Formularz odstąpienia od umowy (Formularz zwrotu)   
 

Wojas S.A. 

ul.  Szewska 8 
34-400 Nowy Targ 

sklep@wojas.pl 
Data otrzymania zamówienia: ________________________ 
Numer zamówienia:________________________________ 
Imię i nazwisko:____________________________________ 
Adres:____________________________________________ 
 
 

LP. Nazwa towaru   Liczba sztuk w zamówieniu  Zwrot(x)      Liczba zwracanych sztuk 

                            [ _ ] 
                            [ _ ] 

                            [ _ ] 

                            [ _ ] 

 
Powód zwrotu: 
[ ] zły rozmiar  [ ] zły kolor  [ ] wada fabryczna [ ] nie spełnia oczekiwań  [ ] błędnie wysłany  [ ] inne……………………………. 
 
SZCZEGÓŁY RACHUNKU BANKOWEGO 
Posiadacz rachunku_____________________________________________________ 
Numer konta   _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _  
 

W jaki sposób zwrócić towar? 
1. W kolumnie zwrot zaznacz „x” produkt który chcesz zwrócić. 
2. Określ liczbę zwracanych sztuk. 
3. Zaznacz powód zwrotu. 
4. Wypełniony i podpisany formularz dołącz do przesyłki z produktami. 
5. Paczkę wyślij na adres: Wojas S.A ul. Sądowa 17, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem „ZWROT”. 

 

Procedura prawa o odstąpieniu od umowy 
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 
30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadania rzeczy lub osoba wskazana przez Państwa — inny niż przewoźnik niż wskazywała Wojas S.A. Aby skorzystać 
z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoz nacznego oświadczenia 
doręczonego za pomocą poczty tradycyjnej na adres Wojas S.A. ul. Szewska 8, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem „ZWROT” lub pocztą elektroniczną na adres 
sklep@wojas.pl. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od 
umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 30 -dniowego 
terminu 

Informacje  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojas S.A. z siedzibą w Nowym Targu, przy ul. Szewska 8, 34-400 Nowy Targ, („Administrator”). Kontakt z 
osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych dostępna jest pod adresem e-mail iod@wojas.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji 
odstąpienia od umowy, zwrotu produktu, co stanowi wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty 
dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny  do dochodzenia przez 
Panią/Pana ewentualnych roszczeń. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania  
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wydania produktu. 
 

Twój podpis                                                                                                             Miejsce i data sporządzenia odstąpienia 

 
_________________                                                                                   ________________________________ 

mailto:sklep@wojas.pl

