
Załącznik nr A do regulaminu

Midas Marcin Żmiejko
Czterech Wiatrów 5
16-002 Dobrzyniewo Duże
966-171-97-50
magazyn@emidas.com.pl

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, akceptowalna forma

elektroniczna na adres: magazyn@emidas.com.pl)
Zwrot zakupionego towaru przez przedsiębiorce może zostać przyjęty tylko i wyłącznie za zgodą sprzedawcy. 

W przypadku zwrotu towaru przedsiębiorca zostaje obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 10% wartości zwracanego
towaru nie mniej jednak jak 40zł (brutto). Sprzedający może odmówić przyjęcia zwracanego towaru na dowolnym etapie

transakcji w szczególności gdy zwracany towar znacząco odbiega od stanu pierwotnego.
W przypadku zwrotu towaru przez konsumentów nie jest pobierana opłata manipulacyjna!

Nr zamówienia internetowego/nick allegro: ………………………………………………….
Nazwa firmy/Imię i Nazwisko konsumenta:..……………………………………………........
Ulica, nr domu/nr mieszkania: …………………………………………………………….......
Kod pocztowy, miasto: ……………………………………………………………..................
Data odbioru produktu: …............................…

Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, 
jakiego użył konsument. W przypadku braku możliwości zwrotu takim samym sposobem 
(np. przesyłka pobraniowa) przelew zostanie zrealizowany na podane niżej konto¹:

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży
poniższych produktów w sklepie „Midas” ²:

l.p. Nazwa towaru Ilość szt.

□ - produkt uszkodzony, nie działa prawidłowo (jeżeli powodem zwrotu jest wada produktu prosimy o 
zaznaczenie tego pola, nie nosi to za sobą żadnych konsekwencji dla Państwa a służy jedynie informacyjne 
dla nas)

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz zwracany Towar należy wysyłać 
na poniższy adres (nie przyjmujemy przesyłek nie opłaconych oraz pobraniowych):

Magazyn Electric Midas – zwroty
Produkcyjna 108 (budynek TELKA)

15-680 Białystok

…..............................................
Data i podpis Konsumenta

1 - numer rachunku Konsumenta dla zwrotów, nie wypełniać w przypadku niewyrażania zgody na przelew
2 – odstąpienie od umowy przysługuje tylko i wyłącznie konsumentom (zakup niezwiązany z działalnością gospodarczą lub zawodową 



nabywcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, zwane także RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Marcin Żmiejko prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą Midas Marcin Żmiejko, zwany dalej Administratorem,

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego przez Państwa odstąpienia od 

umowy.

3. Administrator będzie przetwarzał następujące Pani/Pana dane: podstawowe dane identyfikacyjne, 

elektroniczne dane identyfikacyjne, finansowe dane identyfikujące.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom upoważnionym jedynie na mocy 

prawa lub takim, z którymi administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

6. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu realizacji odstąpienia od umowy przechowywane będą przez 

okres nie dłuższy niż 6 lat od daty jego zlecenia (okres ten wynika z ustawowego terminu przechowywania 

dokumentacji księgowej) , chyba, że z przepisów prawa wynikać będzie inny okres przedawnienia 

potencjalnych roszczeń z umowy lub inny okres archiwizacji dokumentów,

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczania przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia 

danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych , prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego,

8. Podanie przez panią/Pana danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednak 

niezbędne do wykonania zleconego odstąpienia od umowy z Administratorem, a ich nieprzekazanie 

spowoduje niemożność jego realizacji,

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.

_____________________________

Wyrażam zgode na przetwarzanie danych i 
potwierdzam zgodność podanych danych własnoręcznym podpisem*

* bez zgody na przetwarzanie danych nie będzie można skutecznie zrealizować



odstąpienia od umowy

POUCZENIE DLA KONSUMENTA
w przypadku odstąpienia od umowy wydrukuj tylko pierwszą i drugą stronę; 

dołącz je do przesyłki

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania
jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz
zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz

powyżej.
Przesyłkę należy dostarczyć na podany wyżej adres na własny koszt.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie
sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych

potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić

dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie
mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Pełne regulacje nt. Zwrotu znajdą Państwo w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta i kodeksie cywilnym.


