
Innybut.pl
Agnieszka Banczerowska-Wójcik
Rynek 17/1; 45-015 Opole; NIP nr: 754-262-02-86

ZWROT / WYMIANA ZAKUPIONEGO TOWARU

Miejsce: …………………dnia…………………….

Imię: ...............................................................Nazwisko: .................................................................

ulica: ..................................................................kod pocztowy: _ _ -_ _ _ Miejscowość: ....................................

adres e-mail: ........................................................................................................................

(adres e-mail podany przy składaniu zamówienia w sklepie innybut.pl)

numer konta bankowego: ....................................................................................................

Zwrotu pieniędzy dokonujemy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.

Nazwa produktu 
(marka i
model)

ROZMIAR: POWÓD ZWROTU *
(nr z listy powodów)

Wymiana na **:

Lista powodów: 1.Rozmiar za mały; 2.Rozmiar za duży; 3.Zbyt wąskie; 4. Zbyt szerokie; 5.Niewygodne; 
6.Wyglądają inaczej niż na zdjęcia; 7.Uszkodzone; 8.Wysłany niezgodnie z zamówieniem (kolor, model, 
rozmiar); 9.Inne

*Opcje wymiany: Można wymienić na inny model lub rozmiar. Prosimy o podanie opcji.

W przypadku wymiany produktu - należy opłacić przesyłkę zwrotną w wysokości 13 zł. Prosimy także o 
opłacenie różnicy w cenie. W przypadku nadpłaty, kwota nadpłaty zostanie zwrócona na podany nr konta.
Adres zwrotu/wymiany:
InnyBut.pl
Ul.Rynek 17
45-015 Opole
Oświadczam że zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na odwrocie zgłoszenia.  

podpis klienta.............................................

Procedura zwrotna wynika z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 
2012, poz. 1225 ze zm.).



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Innybut.pl  Agnieszka Banczerowska-Wójcik,
Rynek 17/1, 45-015, Opole.

2. Kontakt z Administratorem danych dostępny jest poczta elektroniczną  zamowienia@innybut.pl  lub
bezpośrednio w siedzibie/firmie Administratora Rynek 17/1, 45-015, Opole

3. Administrator  przetwarza  dane  osobowe  Kupującego  w  celu  zawarcia  i  realizacji  umowy
sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego (art.  6 ust.  1 lit.  b RODO), realizacji  usług
świadczonych drogą elektroniczną – w tym dostarczania newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

4. Odbiorcami  danych  osobowych  Kupującego  mogą  być:  przewoźnicy  lub  ich  pośrednicy
realizujący dostarczenie przesyłek, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych lub za
pośrednictwem kart płatniczych, dostawcy IT, usługodawcy w obszarze działań marketingowych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na

art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO.  Dane  osobowe  dla  celu  marketingowego  będą  przechowywane  do
momentu  wycofania  zgody na przetwarzanie  danych  osobowych,  W pozostałym zakresie  dane
osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy o świadczenie usług/umowy sprzedaży ze
Sprzedawcą oraz czas  niezbędny do wywiązania  się  z obowiązków nałożonych przez przepisy
prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń). 

7. Ma  Pani/Pan  prawo  do  żądania  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych.  Ponadto ma
Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych opierałoby się na zgodzie, ma
Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  a  niepodanie  danych  uniemożliwi  zawarcie  i
realizację umowy oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego Innybut.pl 

mailto:zamowienia@innybut.pl

