
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, każdy Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy. Aby zrezygnować z zakupu Konsument może posłużyć się 
wzorem formularza i poinformować o swojej decyzji Sprzedającego na adres e-mail: ledzik@ledzik.pl. Przesyłkę ze zwróconym produktem należy wysłać w ciągu 

14 dni od momentu zgłoszenia Sprzedającemu na adres:LEDIN Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kołobrzeska 15/B, 07-410 Ostrołęka (z dopiskiem SERWIS) 

                                                                                    …….……………............. dnia   ………………………… 
                                                                                                                                                                                                                    Miejscowość                                                data 

................................................ 
            Nazwa 

................................................ 
                 Ulica i numer lokalu / Miejscowość 

LEDIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
_ _ - _ _ _ ...............................                                                                                                                                           Spółka Komandytowa              
                Kod pocztowy / Poczta                                                                                                                                                                                                              

              

...............................................                                                                                                         
                            Numer telefonu                                                                                                                                                                                                              

................................................                                                                                                                                                
   Adres e-mail 

 

PROTOKÓŁ ZWROTU TOWARU 
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

(Prawo odstąpienia od umowy przysługuje jedynie Konsumentom) 

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

odstępuję od umowy sprzedaży potwierdzonej dokumentem sprzedaży nr ………………………………………………. 

z dnia …………………………………………………………… 

Zwracam następujące produkty: 

Symbol 
produktu 

Pełna nazwa produktu Ilość 
 [szt.] 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Proszę o zwrot należności za zakupione przedmioty przelewem bankowym na konto:  

.………................................................................................................................................................................... 

 
 
…………………………………………..                                                                                                                     ……….….…………....................... 
Podpis przyjmującego zwrot                                                                                                                             Podpis Konsumenta 

 
                       

ul. Kołobrzeska 15/B, 07-410 Ostrołęka 
                                             NIP: 758-227-88-88 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LEDIN Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Kołobrzeskiej 15 lok B, 07-410 Ostrołęka. Kontakt z osobą odpowiedzialną 
za przetwarzanie danych osobowych dostępny jest pod adresem e-mail: iod@ledin.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji odstąpienia od umowy, zwrotu produktu, 
co stanowi wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z 
którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, którym udostępniane są dane wynikające z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywa-
ne przez Administratora do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń, nie krócej niż 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje i transakcje 
wynikające z umowy, zwrotu towaru zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, prawo do przenoszenia 
danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowol-
ne, aczkolwiek konieczne do realizacji odstąpienia od umowy, zwrotu towaru.


