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

Data sprzedaży

Nr faktury / paragonu

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,
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.
przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.
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: h�p://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

GOODS RETURN FORM
BUYER'S DETAILS
Company name
Contact phone
Return was agreed by phone with
Comments
RETURNED PRODUCTS
Product designa�on
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
METHOD OF REFUND

First and last name

Quan�ty

Date of sale

Invoice / receipt number

Transfer to the account:

Compensa�on
Cash

INFORMATION CLAUSE
Based on: Regula�on (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27/04/2006 on the protec�on of individuals with regard
to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Direc�ve 95/46/EC (General Data Protec�on Regula�on)
(OJ L 119, p. 1), I inform you that:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MARGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., with its registered oﬃce in 87-100 Toruń, ul. Studzienna 60 is the controller
of your personal data,
We have appointed a Data Protec�on Oﬃcer who can be contacted by you regarding the protec�on of your personal data and
the exercise of your rights in electronic form via e-mail: iod@phumargo.pl -and in wri�ng to the address of our registered oﬃce
indicated above,
Your personal data will be processed for the purpose of accep�ng and accoun�ng for the return of goods, on the basis of your
voluntary consent in accordance with Ar�cle 6(1)(a) of the GDPR,
Recipient of your personal data is an employee of our company who receives and books the return and issues the amount of the return,
Your personal data will not be transferred to a third country/interna�onal organisa�on,
Your personal data will be kept for the period required by tax regula�ons,
You have the right of access, rec�ﬁca�on, dele�on, transfer and restric�on of data processing by the controller, as well as the right
to lodge a complaint with the President of the Oﬃce for Personal Data Protec�on,
you have the right to object to the processing of data by the controller,
Providing your data is voluntary but necessary to for the sake of the acceptance of the return,

STATEMENT:
I declare that I am aware of all condi�ons for the return of goods set out in the "GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE FOR ENTREPRENEURS" available at
the website: h�p://www.phumargo.pl/ogolne-warunki-sprzedazy-dla-przedsiebiorcow/
MARGO is not obliged to accept the return of the goods sold. The return of the purchased goods is possible only a�er obtaining a special wri�en consent of
MARGO under pain of nullity..
In the case described above, the goods will be accepted by MARGO as part of the return procedure if all of the following condi�ons are met: the goods will be
delivered to MARGO's registered oﬃce at the cost and risk of the Buyer within 14 calendar days from the date of sale at the latest, the returned goods must be in
their original factory packaging and must bear no signs of use, damage or installa�on, a properly completed return protocol available at www.phumargo.pl,
must be a�ached to the return of the goods, the goods have not been imported by MARGO at the Buyer's special request
MARGO will refund the amount to the Buyer by way of payment for the returned goods a�er the sales document has been corrected and the Buyer has delivered
the corrected documents signed legibly with his name and date of conﬁrma�on. (a signature with a legible name stamp is allowed).

Please send the return form together with the returned goods.

date

signature

To be completed by a Margo employee:
Name:
Goods can be accepted to the storage:

Surname:
Yes
No

Date:

Signature

