FORMULARZ ZWROTU TOWARU
DANE KUPUJĄCEGO
Nazwa przedsiębiorstwa
Telefon kontaktowy
Zwrot uzgodniono telefonicznie z
Uwagi
ZWRACANE PRODUKTY
Oznaczenie produktu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SPOSÓB ZWROTU NALEŻNOŚCI
Przelew na konto
Kompensata
Gotówka

Imię i nazwisko

Ilość

Nr faktury / paragonu

Data sprzedaży

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:

•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w 87-100 Toruń
ul. Studzienna 60,

•

wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pana skontaktować w sprawach ochrony swoich danych
osobowych i realizacji swoich praw w formie elektronicznej poprzez adres e-mail: iod@phumargo.pl oraz pisemnie na adres naszej
siedziby, wskazany powyżej,

•

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia i zaksięgowania zwrotu towaru, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej
zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO,

•
•
•
•

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest pracownik naszej firmy przyjmujący i księgujący zwrot oraz wydający kwotę zwrotu,

•
•

przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy skarbowe.
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez
administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz konieczne do przyjęcia zwrotu,

OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, ż e znane mi są wszystkie warunki zwrotu towaru określone w „OGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” dostępnych
pod adresem internetowym: http://www.phumargo.pl/ogolne-warunki-sprzedazy-dla-przedsiebiorcow/
MARGO nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu sprzedanego towaru. Zwrot zakupionego towaru jest możliwy tyko i wyłącznie po uzyskaniu specjalnej zgody
MARGO wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku opisanym powyżej towar zostanie przyjęty przez MARGO w ramach procedury zwrotu towaru, jeśli łącznie zostaną spełnione wszystkie poniższe
warunki: towar zostanie dostarczony do centrali MARGO na koszt i ryzyko Kupującego w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty sprzedaży,
zwrócony towar musi być w oryginalnym fabrycznym opakowaniu oraz nie może nosić śladów używania, uszkodzeń lub montażu, do zwrotu towaru musi być
dołączony prawidłowo wypełniony protokół zwrotu dostępny na stronie www.phumargo.pl, towar nie był sprowadzany przez MARGO na specjalne zamówienie
Kupującego.
MARGO dokona zwrotu kwoty na rzecz Kupującego tytułem zapłaty za zwrócony towar po dokonaniu korekty dokumentu sprzedaży i dostarczeniu przez
Kupującego podpisanych czytelnie imieniem i nazwiskiem dokumentów korygujących wraz z datą dokonania potwierdzenia. (dopuszcza się podpis z czytelną
pieczątka imienną).

Formularz zwrotu towaru proszę przesłać razem ze zwracanym towarem.

data

podpis

Wypełnia pracownik Margo:
Imię
Towar może zostać przyjęty do magazynu:

Nazwisko
Tak
Nie

Data:

Podpis

