
 
 

                              FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 
 
Numer zamówienia: …………………………………………... 
 
Imię i nazwisko: ……………………………………………….. 
 
Telefon: ..................................................    
 
E-mail: ……………………………………. 

 
Ja, wyżej podpisany/a informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 

 
Nazwa i kod produktu: ……………………………………………………. 
 
Ilość: ………………………..                       Cena: ………………………. 
 
 
Proszę o zwrot należności na podany numer konta:  
 
Nazwa Banku: ……………………………………………………………………………………… 
 
Właściciel rachunku bankowego: ..………………………………………………………………. 
 
Numer konta: ………………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu prezentowanego na stronie: www.noblestore.pl/regulamin 

 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać poprzez wiadomość e-mail na adres: sklep@noble-optic-house.pl lub odesłać wraz z 

przedmiotem sprzedaży. Zwracaną rzecz należy zwrócić niezwłocznie na adres: ul. Tytusa Czyżewskiego 3/98 - nie później niż w terminie 14 

dni od dnia, w którym odstąpiono od umowy. 

Od umowy można odstąpić w terminie 14 dni. Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:  

dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub 

wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy 

wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BAX Ruben Mkrtchyan z siedzibą przy: ul. Tytusa Czyżewskiego 3/98, („Administrator”). Kontakt z osobą 

odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych dostępna jest pod adresem e-mail: sklep@noble-optic-house.pl Dane osobowe przetwarzane są w celu 

realizacji odstąpienia od umowy, zwrotu produktu, co stanowi wykonanie postanowień zawartych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. (RODO). Odbiorcą Pani/Pana 
danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 

konieczny do dochodzenia przez Panią/Pana ewentualnych roszczeń. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, 

żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do 

wydania produktu.  
 
                                                                                        Data, miejsce i podpis 
   
                                                                    ……………………………………………… 
 
 
 
Dziękujemy za zakupy w naszym sklepie!  
Zespół Noble Optic House 
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