
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: MANDALLIN NAHAJOWSCY Sp.J., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, e-mail: 
mandallin@mandallin.pl 

Nadawca:……………………………………………….............. (imię i nazwisko konsumenta/konsumentów) 
………………………………………................................................(adres konsumenta/konsumentów)

Niniejszym  informuję/informujemy  o  odstąpieniu  przeze/przez  mnie/nas  od   umowy  dostawy
następujących  rzeczy/umowy  o  świadczenie  następującej  usługi(*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................,
która  zawarta  została  w  dniu  ………………............……,  z  datą  odbioru/wykonania  w  dniu
…………………………………………………. 
pomiędzy  MANDALLIN  NAHAJOWSCY  Sp.J.,  ul.  Marii  Skłodowskiej-Curie  73,  87-100  Toruń
a  Mną/Nami  tj.: ……………………………………………………………………….  (imię  i  nazwisko
konsumenta/konsumentów).

Ponadto podaję/podajemy numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy oraz
numer zamówienia/paragonu** …………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam,  że  zapoznałem/zapoznaliśmy  z  Informacjami  o  ochronie  danych  osobowych
podanymi poniżej. 

…………………….                                                       ………………………………………………………………….
Data                                                                          Podpis konsumenta(-ów) – tylko jeżeli formularz jest
                                                                                      przesyłany w wersji papierowej 
(*) Niepotrzebne skreślić.
(**) Nieobowiązkowe, ale znacznie przyspieszy zwrot



Informacja o ochronie danych osobowych
Administrator danych osobowych i kontakt:
Informujemy Cię, że administratorem Twoich danych osobowych jest MANDALLIN NAHAJOWSCY Sp.J. z siedzibą w Toruniu, KRS nr 0000210738, NIP
879-240-19-82, REGON 87171048300000 (dalej  „My”), adres: MANDALLIN NAHAJOWSCY Sp.J.,  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, e-
mail: mandallin@mandallin.pl 
Jakie dane przetwarzamy:
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam podałeś w oświadczeniu o odstąpieniu, oraz inne dane wynikające z Twoich działań związanych z
odstąpieniem. 
W jakim celu pozyskujemy Twoje dane i na jakiej podstawie prawnej możemy je wykorzystywać:
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
1) w celu wykonania ciążących na nas obowiązków – podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO, obejmujących obowiązki:
a) z tytułu odstąpienia do umowy, w tym udzielania na nie odpowiedzi;
b) w celu wystawienia i przechowywania stosownych dokumentów wymaganych przez przepisy podatkowe w związku z odstąpieniem od umowy; 
2) w celu realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku: 
a) ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń z tytułu odstąpienia i naszych działań z nim związanych;
b) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;
c) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju
naszych produktów, w tym usług, i podniesienia ich jakości.

Czy musisz podać nam swoje dane:
Podanie danych obejmujących Twoje imię i nazwisko oraz danych dotyczących zawartej umowy jest niezbędne dla wykonania przysługującego Ci
prawa odstąpienia. 

Komu możemy przekazać Twoje dane:
Twoje dane możemy przekazać: 
1) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.: 
a) naszym podwykonawcom wspierającym nas w realizacji obowiązków z tytułu zwrotów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi
klienta, w tym w zakresie dostaw i  odbioru towarów, lub  prowadzącym sklepy  sprzedaży,  lub  innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży
naszych produktów; 
b) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, platformy informatyczne lub
miejsca na serwerach lub stronach ; 
c) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
2) innym administratorom będącym: 
a) podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską; 
b) podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych;
c) podmiotami świadczącymi usługi spedycji;
d) zakładami ubezpieczeń;
e) podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu wykonania zwrotów na Twoją rzecz;
f) podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) – w celu wykonania zwrotów na Twoją rzecz.

Jak długo możemy przechowywać Twoje dane:
Twoje dane możemy przechowywać przez okres związanych z dokonaniem rozliczeń i zwrotów w związku z odstąpieniem od umowy, a  po  tym
okresie Twoje dane będziemy przechowywać przez okres wymagany przepisami podatkowymi, a po jego upływie przez okres, przez który będziesz
mógł dochodzić  roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy lub naszych działań z nim związanych, tj.  do czasu przedawnienia tych roszczeń w celu
ustalenia,  dochodzenia  i  obrony  tych  roszczeń,  tworzenia  zestawień,  analiz  i  statystyk  na  nasze  potrzeby  wewnętrzne  oraz  zapewnienia
bezpieczeństwa sieci i informacji (tj.  dla realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 f) RODO). 

Jakie masz prawa:
Przysługuje Ci prawo do żądania sprostowania Twoich danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, dostępu do
danych osobowych.
Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które przysługuje Ci gdy zaistnieją przyczyny
związane z Twoją szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych tzw. prawnie
uzasadnionych interesów. 

Więcej informacji:
Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w zakresie wskazanym wyżej, a także 
przysługujących Ci uprawnień, prosimy o kontakt z nami:  listownie Mandallin Nahajowscy S.J., ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń lub 
mailowo: mandallin@mandallin.pl lub telefonicznie: +48 503 177 233 LUB +48 513 160 828 . 


