
FORMULARZ REKLAMACJI 

  

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów:  ..............................................................................  

Adres konsumenta/konsumentów: ................................................................................................... 

 

Niniejszym informuję/informujemy o wystąpieniu wady w produktach:  

1) .............................................................................................., 

2) .............................................................................................., 

3) .............................................................................................., 

Opis wady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data zawarcia umowy/ data sprzedaży: ............................................................................................... 

Numer zamówienia: ............................................................................................................................. 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: .............................................................................. 

Adres e-mail konsumenta: ................................................................................................................... 

Numer telefonu konsumenta: ............................................................................................................. 

Proszę wypełnić i podpisać powyższy formularz i odesłać go wraz z nieużywanym produktem oraz dowodem 

sprzedaży na adres:  

"Winter Bee" Magdalena Płocica, ul. Rybnicka 36, 43-190 Mikołów 

sklep@winterbee.pl, +48 608 044 970 

 

.............................                                                                                              .......................................... 

Miejscowość, data                                                                                                                      podpis konsumenta  

 

 

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Płocica, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: "Winter 

Bee" Magdalena Płocica ul. Rybnicka 36, 43-190 Mikołów. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych: sklep@winterbee.pl. Dane zawarte w korespondencji mailowej są przetwarzane w celu odpowiadania na 

zapytania, dokonywania ustaleń z klientami i kontrahentami, zawierania i realizacji umów, jak również ustalenia, dochodzenia i 

obrony roszczeń. Masz w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci praw znajdziesz w 

Polityce prywatności, na stronie: https://winterbee.pl/polityka-prywatnosci.html 

mailto:sklep@winterbee.pl
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FORMULARZ ZWROTU / ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

  

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów:  ..............................................................................  

Adres konsumenta/konsumentów: ................................................................................................... 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

 

Niniejszym informuję/informujemy o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktów:  

1) .............................................................................................., 

2) ................................................................................................ 

Data zawarcia umowy/ data sprzedaży: ............................................................................................... 

Numer zamówienia: ..................................................................................................................... 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ...................................................................... ............ 

Adres e-mail konsumenta: .......................................................................................................... 

Numer telefonu konsumenta: ..................................................................................................... 

W przypadku chęci odstąpienia od umowy proszę wypełnić powyższy formularz i odesłać go wraz z 

nieużywanym produktem oraz dowodem sprzedaży na adres:  

"Winter Bee" Magdalena Płocica, ul. Rybnicka 36, 43-190 Mikołów 

sklep@winterbee.pl, +48 608 044 970 

 

.............................                                                                                              .......................................... 

Miejscowość, data                                                                                                                      podpis konsumenta  

 

 

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Płocica, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: "Winter 

Bee" Magdalena Płocica ul. Rybnicka 36, 43-190 Mikołów. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych: sklep@winterbee.pl. Dane zawarte w korespondencji mailowej są przetwarzane w celu odpowiadania na 

zapytania, dokonywania ustaleń z klientami i kontrahentami, zawierania i realizacji umów, jak również ustalenia, dochodzenia i 

obrony roszczeń. Masz w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci praw znajdziesz w 

Polityce prywatności, na stronie: https://winterbee.pl/polityka-prywatnosci.html 
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FORMULARZ WYMIANY PRODUKTÓW 

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów:  ..............................................................................  

Adres konsumenta/konsumentów: ................................................................................................... 

Niniejszym informuję/informujemy o chęci wymiany  produktów:  

1) .............................................................................................., 

2) .............................................................................................., 

3) .............................................................................................., 

Na poniższe produkty: 

1) .............................................................................................., 

2) .............................................................................................., 

3) .............................................................................................., 

Kwota do dopłaty / zwrotu*: …………………………………………………. 

Data zawarcia umowy/ data sprzedaży: ............................................................................................... 

Numer zamówienia: ..................................................................................................................... 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ...................................................................... ............ 

Adres e-mail konsumenta: .......................................................................................................... 

Numer telefonu konsumenta: ..................................................................................................... 

W przypadku wymiany produktów proszę wypełnić i podpisać powyższy formularz, i odesłać go wraz z 

nieużywanym produktem oraz dowodem sprzedaży na adres:  

"Winter Bee" Magdalena Płocica, ul. Rybnicka 36, 43-190 Mikołów 

sklep@winterbee.pl, +48 608 044 970 

Nr konta do wpłaty różnicy w zamówieniu: 98 1050 1285 1000 0097 3845 6285 

 

.............................                                                                                              .......................................... 

Miejscowość, data                                                                                                                      podpis konsumenta  

 

*Niepotrzebne skreślić 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Płocica, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: "Winter 

Bee" Magdalena Płocica ul. Rybnicka 36, 43-190 Mikołów. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych: sklep@winterbee.pl. Dane zawarte w korespondencji mailowej są przetwarzane w celu odpowiadania na 

zapytania, dokonywania ustaleń z klientami i kontrahentami, zawierania i realizacji umów, jak również ustalenia, dochodzenia i 

obrony roszczeń. Masz w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci praw znajdziesz w 

Polityce prywatności, na stronie: https://winterbee.pl/polityka-prywatnosci.html 
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