
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego 

wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy. 

 

Usługodawca: Dominik Juszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dominik Juszczyk Near -perfect Performance wpisany do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 8681774119 oraz REGON 362372126 ze stałym miejsce m 

prowadzenia działalności gospodarczej w Krakowie przy ulicy Nadwiślańskiej, nr 11, lok. 187, 30-527, poczta Kraków 

 

 

Oświadczam, że odstępuję od Umowy udostępnienia następujących Treści lub Usług cyfrowych 

Nazwa Treści lub Usługi cyfrowej:_________________________________ 

Cena brutto:_________________________________ 

 

DANE IDENTYFIKUJĄCE: 

Imię i nazwisko: _________________________________ 

Data zawarcia Umowy:_________________________________ 

 

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Treści lub 

Usługi cyfrowej na naszej stronie Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot 

środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego właściwego do zwrotu pieniędzy: 

_________________________________ 

 

 

 

 _________________________________ 

podpis oraz data 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:  

 

Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem 

danych podanych w formularzu jest Dominik Juszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dominik Juszczyk Near -perfect 
Performance wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 8681774119 oraz REGON 3623 72126 

ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Krakowie przy ulicy Nadwiślańskiej, nr 11, lok. 187, 30 -527, poczta Kraków. 
W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę  tego 

procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz 
zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych  

w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sp rostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy. 


