FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
MATRIX MEDIA sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 5
62-002 Suchy Las
Data zakupu:
Imię, nazwisko i adres:
Adres email:
Numer telefonu:
Numer rachunku bankowego
(tylko w przypadku płatności
przelewem bądź za pobraniem)

Numer zamówienia:
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.),
niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:
Nazwa towaru

Kod produktu
widoczny na kodzie kreskowym

Data i czytelny podpis Konsumenta:

______________________________________

Cena brutto

Administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych jest Matrix Media Sp. z o.o. z
siedzibą w Suchym Lesie, ul. Wierzbowa 5, 62 – 002 Suchy Las. W sprawach związanych z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z ABI, a od 25.05.2018 z
Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: abi@matrixmedia.pl
Twoje będą przetwarzane w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(realizacja praw określonych w ustawie o prawach konsumenta oraz Kodeks Cywilny). Dane osobowe
będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa tj. firmom
świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, prawne, księgowo-rachunkowe, serwisy
naprawcze, banki oraz instytucje płatnicze.
Twoje dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń i uprawnień, o których mowa w
ustawie o prawach konsumenta oraz Kodeksie cywilnym, związanych z nabyciem konkretnego towaru
u Administratora Danych.
Obecnie nie będziemy przekazywać Twoich Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obejmującego Państwa Unii
Europejskiej, Norwegię, Islandię oraz Lichtenstein.
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
wniesiono prawnie uzasadniony sprzeciw oraz zostały zebrane z naruszeniem prawa. W celu z
korzystania ze swoich uprawnień należy skierować swoje żądania na adres e-mail:
reklamacje@matrixmedia.pl lub dane.osobowe@matrixmedia.pl
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, a brak tego sprawi, że Administrator
Danych nie będzie mógł zrealizować obowiązków prawnych ciążących na nich w związku ze
złożeniem niniejszego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. Urząd Ochrony
Danych Osobowych.

