
 

 

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA 
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU/ 

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA ZWROTU TOWARU  
 

Sprzedawca: Punkt Sprzedaży: 

MKS „MIEDŹ” LEGNICA S.A. 

ul. Żeglarska 5 

59 – 220 Legnica 

NIP 691-24-77-746 

Strefa Miedzi 

ul. Najświętszej Marii Panny 9 

59 – 220 Legnica 

NIP 691-24-77-746 

 

 

1. Data sporządzenia protokołu: …………………………………………………………………………………….…… 

2. Nazwa towaru: …………………………………………………………………………………………………..………. 

3. Kod systemowy towaru ……………………………………………...Ilość towaru ………………..………………… 

4. Nr paragonu/faktury………………………………………………..... z dnia…………………………………..……… 

5. Dane klienta……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania) 

 
6. Forma zwrotu należności: gotówka / przelew na konto* 

7. Nr konta bankowego (w przypadku wyboru przelewu na konto) 

………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

8. Przyczyna zwrotu …………………………………………………………………………………………………….…. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

9. Czy sprzedawca przyjął towar: tak / nie* 

 

      …………………………………    ………………………………….. 
    Czytelny podpis sprzedawcy      Czytelny podpis klienta 

 

 

 

       * NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 

 



 

 

 

Klauzula informacyjna – załącznik do oświadczenia konsumenta 
o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru 

 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 26 kwietnia 
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 (tzw. ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:  
1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Miejski Klub Sportowy „MIEDŹ” 

LEGNICA S.A. z siedzibą w Legnicy (adres: ul. Żeglarska 5, 59-220 Legnica), wpisany do rejestru 

przedsiębiorców KRS pod numerem 0000375520, NIP 6912477746, tel./fax 76 744 26 67, email:  

biuro@miedzlegnica.eu.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod ww. adresem 

oraz pod adresem e-mail: iod@miedzlegnica.pl.  

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a. odstąpienia od umowy sprzedaży – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  

b. w przypadku wystawienia faktury – niezbędnych dla wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze, a mianowicie w celu zapewnienia prawidłowości podatkowych – podstawą prawną jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisy prawa podatkowego, 

c. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym dochodzeniu roszczeń i obroną 

przed roszczeniami oraz dokonywaniem płatności elektronicznych przez terminale płatnicze – podstawą 

prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.   

4. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres czasu:  

a. w związku z odstąpieniem od umowy – przez okres rozpoznania odstąpienia, 

b. w przypadku wystawienia faktury – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego (aktualnie 

to okres 6 lat od wystawienia faktury), 

c. w związku z obroną przed ewentualnymi roszczeniami – przez okres przedawnienia ewentualnych 

roszczeń, 

d. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez terminal płatniczy – przez okres niezbędny do 

bieżących rozliczeń.  

5. Podane dane osobowe zostaną przekazane następującym podmiotom (w związku z realizacją ww. celów 

przetwarzania danych osobowych):  

a. bankom, w których Administrator posiada rachunki bankowe, 

b. podmiotom dostarczającym terminal płatniczy,  

c. operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim,  

d. organom państwowym – w sytuacji, gdy przewidują to przepisy prawa.  

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, otrzymywania kopii danych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
oraz do przenoszenia danych przetwarzanych w formie elektronicznej. W przypadku przetwarzania danych 
osobowych na podstawie zgody – posiadają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na 
przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych 
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji odstąpienia od umowy 

sprzedaży.  

 

 

 

…………………………………………….. 
             Data i czytelny podpis klienta 

 
 

mailto:biuro@miedzlegnica.eu

