
……………………………………………………                                                                                                                                                                                     ………………………………………                                                         

imię i nazwisko                                                                                                                                                                                                                        data, miejscowość 

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

adres zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                      

………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                  

e-mail , telefon 

HONIGMA Sp. z o.o.                                             

ul. Wrocławska 170G                                             

45-837 Opole                                      

sklep@honigma.pl 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od: 

 Umowy sprzedaży następujących rzeczy** 

 Umowy dostawy następujących rzeczy** 

Odstąpienie obejmuje następujące rzeczy: 

1. ……………………………………………………………………………………………. 

 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

 

3. ……………………………………………………………………………………………. 

 

4. ……………………………………………………………………………………………. 

 

5. ……………………………………………………………………………………………. 

 

Data zawarcia umowy/odbioru* : 

Proszę o zwrot pieniędzy na: …………………………………………………………………………………………….……………………………. 

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

 

 

………………………………………….. 

                                                                                                                                                           podpis Konsumenta 

 

*niewłaściwe skreślić|**skreślić jeśli nie dotyczy 

INFORMACJE DOTYCZĄCZE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Zgodnie z obowiązującym prawem, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 

dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia 

od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Honigma Sp. z o. o. Opole ul. Wrocławska 170G, 45-837 Opole) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego 

oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe). Aby 

zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych 

kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 

14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów 

płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w 

związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 

wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin 

jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości 

rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 

 



 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Honigma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Opolu ul. Wrocławska 170G, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Opolu pod numerem 0000758946, REGON 

381866750. 

Dane osobowe klientów, kontrahentów są przetwarzane w celu: realizacji umów cywilnoprawnych, wystawiania 

faktur, regulowania płatności, marketingu własnych produktów lub usług oraz w celu zawarcia umowy. Dane 

osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja 

podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umów. Pani/Pana dane osobowe nie będą 

przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią 

inaczej.  

Informujemy, iż posiada Pani/Pan prawo do:  

 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

 przenoszenia danych,  

 wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

 pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Pani/Pana 

szczególną sytuację; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy administrator danych zamierza je 

przetwarzać w innym celu lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu 

administratorowi danych;  

 uzyskania wyczerpującej informacji dot.:  

 

o   występowania Pani/Pana danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,  

 

o   celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 

  

o   stanu od kiedy przetwarza się Pani/Pana dane w zbiorze;  

 

o   ewentualnym źródle pozyskania danych;  

 

o   udostępniania Pani/Pana danych, it w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach  

      odbiorców, którym dane te są udostępniane.  

 

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, podmiotom upoważnionym 

na mocy przepisów prawa oraz w celu wykonania zawartej umowy (np. firmy kurierskie, zewnętrzne biuro 

księgowe). 

 


