Numer zamówienia:

FORMULARZ ZWROTU (ODSTĄPIENIA OD UMOWY)
Imię i nazwisko:

Kod pocztowy:

Adres:

E-mali:

ZWROT NA KONTO
Jeśli zamówienie zostało opłacone przy odbiorze lub przelewem bankowym, prosimy o podanie numeru konta, na który przelejemy pieniądze za
zwracany towar. Numer konta musi mieć 26 cyfr. Prosimy o dokładne sprawdzenie numeru konta.
Wpłaty dokonane kartą lub za pośrednictwem systemu PayU będą zwrócone na rachunek, z którego nastąpiła płatność za zamówienie.

Imię i nazwisko właściciela konta bankowego:

Numer rachunku bankowego

_

_

_

_

_

_

ZWRACANE PRODUKTY



Zaznacz produkty, które chcesz zwrócić i wpisz numer z listy powodów zwrotu.












NAZWA PRODUKTU

NUMER PRODUKTU

CENA PRODUKTU

POWÓD ZWROTU

LISTA POWODÓW ZWROTU (wybrany numer wpisz w tabelę)
1.
2.
3.

Rozmiar jest za mały
Rozmiar jest za duży
Produkt uszkodzony

4.
5.
6.

Niezgodny z opisem
Niezgodny ze zdjęciem
Niezgodny z zamówieniem

Więcej szczegółów na www.balladine.com/zwroty-a
Adres zwrotu towaru: Balladine.com Duet Development Sp. z o. o.,
ul. Relaksowa 14J, 02-796 Warszawa
Biuro Obsługi Klienta czynne pon-sb w godz. 8:00-17:00
tel. 22 263 02 01, e-mail: sklep@balladine.com

7.
8.
9.

Słaba jakość
Nie podoba mi się
Inne

PODPIS KLIENTA

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Dowiedz się, jak Balladine przetwarza Twoje dane osobowe!

Administratorem danych osobowych zbieranych
za pośrednictwem Balladine.com
jest Duet Development sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Zaruby 9/83, 02-796 Warszawa;
mail: sklep@balladine.com

Administrator przetwarza następujące dane:
imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer
telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu,
numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
datę urodzenia.

Podstawą prawną i celem przetwarzania Twoich
danych jest wykonanie umowy lub marketing bezpośredni.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
do realizacji umowy. Jeśli nie chcesz otrzymywać
informacji marketingowych (np. newsletterów), nie
musisz się na nie godzić.

Masz prawo do:
• otrzymania informacji czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane.
• żądania zmiany lub usunięcia danych.
• przeniesienia swoich danych do innego administratora.
• wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
Twoje dane, otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie.
Są u nas całkowicie bezpieczne, ponieważ:
•
•
•
•

przekazujemy je innym podmiotom tylko i wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu danych
osobowych do przetwarzania.
korzystamy z najbezpieczniejszych rozwiązań technologicznych.
przechowujemy je przez 5 pełnych lat na potrzeby kontroli skarbowych.
jeśli wykorzystujemy je do profilowania, to tylko po to, by wyświetlić Ci reklamę zgodną z Twoimi
preferencjami.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych określa Polityka Prywatności, którą znajdziesz pod
adresem internetowym: https://www.balladine.com/polityka-prywatnosci-a

Sklep Internetowy Balladine.com jest spółką DUET DEVELOPMENT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zaruby 9/83, 02-796
Warszawa; tel. 22 263 02 01 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000206679;
sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1 000 000,00 zł (w pełni opłacony);
NIP: 9512105942; REGON: 015721268; adres poczty elektronicznej: sklep@balladine.com

