Data wypełnienia formularza: .................................................................

Dadelo S.A.
ul. Podleśna 17
85-145 Bydgoszcz
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy - XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000708589 NIP 9532658437
kapitał zakładowy 1 373 500 zł

FORMULARZ ZWROTU TOWARU
Prosimy o dołączenie uzupełnionego formularza do przesyłki zwrotnej.

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA FIRMY

DANE KONTAKTOWE
(adres, mail, telefon kontaktowy)

NUMER ZAMÓWIENIA LUB FAKTURY

Jeśli zapłaciłeś za zamówienie gotówką przy odbiorze i wypełnisz wskazane poniżej pole
rachunku bankowego, zwrot należności nastąpi na konto wskazane w formularzu. Jeśli
dokonałeś płatności elektronicznej, należność zwracamy na kartę płatniczą lub konto, z którego
dokonana była wpłata. Zwrot środków nastąpi nie później niż w terminie 14 otrzymania przesyłki
lub dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

NR RACHUNKU BANKOWEGO
NAZWA BANKU
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L.P.

NAZWA PRODUKTU, MODEL, ROZMIAR

ILOŚĆ

KOD ZWROTU*

* Wybierz jeden z poniższych powodów zwrotu. W tabeli, w pole kod
zwrotu wpisz odpowiednią cyfrę:

1.Niewłaściwy rozmiar produktu
2.Zakup niewłaściwego modelu produktu
3.Towar nie jest kompatybilny z posiadanym sprzętem
4.Towar niezgodny z opisem lub zdjęciem
5.Towar nie odpowiada oczekiwaniom
6.Wymiana na inny towar
7.Zdublowane zamówienie

Ważne informacje:
• Nie odbieramy przesyłek z opcją płatności ,,za pobraniem” i odbiór w paczkomacie
• Adres do zwrotu: Dadelo S.A., ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz. Prosimy o dopisek
"ZWROTY".
• Prosimy wypełnienie niniejszego formularza i dołączenie do przesyłki zwrotnej
• Mają Państwo możliwość zwrotu towaru w czasie 60 dni od dnia otrzymania przesyłki.

.................................................................

Podpis klienta
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□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia zwrotu
Administratorem danych osobowych jest Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-145
Bydgoszcz. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody osoby (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679). Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do rozpatrzenia Państwa reklamacji. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z
DADELO w celu rozpatrzenia reklamacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia
reklamacji, a także do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń. Przysługuje Państwu prawo do żądania
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie, macie
Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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