
FORMULARZ WYMIANY
( data )

Nr zamówienia

Adres Klienta (do wysyłki produktu)

Imię i nazwisko

Specyfikacja produktów podlegających wymianie  ( nazwa/kolor/rozmiar/cena )

Produkt, na który ma zostać dokonana wymiana ( nazwa/kolor/rozmiar/cena )

kwota zwrotu/dopłaty*

nr rachunku bankowego Klienta

nr rachunku bankowego poofi-shop.com (w przypadku dopłaty za wymieniany produkt): 41 1140 2004 0000 3202 7457 3450 (mBank)

Zakupy na poofi-shop.com ( z wysłką kurierską) - 14 dni na wymianę.
- Prawo do wymiany produktów nie uprawnia do zwrotu produktów personalizowanych, wykonanych na zlecenie Klienta oraz 
produktów nie występujących w standardowej ofercie poofi-shop.com
- Wymieniany produkt powinien zostać odesłany na adres magaznu: 
   Poofi-shop.com
   ul. Barska 70
   43-300 Bielsko-Biała, 
   tel. +48 +48 537 728 052
- Wymieniany produkt nie może nosić śladów użytkowania i powinien być oryginalnie zapakowany, posiadać metki fabryczne.
- Odpowiedzialność za przesyłkę nadaną przez Konsumenta ponosi Konsument.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez właściciela sklepu Poo�-shop.com będącego Administratorem danych (Poo� 
Katarzyna Kamińska, ul. Barska 70, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 663 176 11 60) jedynie w celach związanych ze zwrotem/wymianą towaru określonych 
w regulaminie sklepu internetowego poo�-shop.com, przez czas niezbędny do realizacji zwrotu/wymiany. Przysługuje Państwu prawo do żądania od 
Administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu 
zwrotu/wymiany.

Klauzula informacyjna

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetworzone przez Sprzedawcę (Poo� Katarzyna Kamińska, ul. Barska 70, 43-300 
Bielsko-Biała, NIP: 663 176 11 60- Administratora danych osobowych) w celach związanych z wykonaniem zwrotu/wymiany przedmiotu umowy oraz 
spełnieniem związanych z nią żadań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, ża przysługuje mi prawo żądania od 
Administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

podpis Klienta

Telefon, adres e-mail

Uwagi:

(prosimy wypełnić i przesłaś na adres: hello@poofi-shop.com)


