
	

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Little Heroes Karolina Rybicka 
w celu: realizacji i odpowiedzi na zgłoszenie. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi 
niezbędne do realizacji celu przetwarzania (np. firmom hostingowym). Dane będą przechowywane do chwili cofnięcia zgody 
lub wyrażenia sprzeciwu. Dane osobowe podane w formularzu nie będą podlegały profilowaniu. Osoba, której dane dotyczą, 
ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji 
uprawnień, osoba której dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres sklep@littleheroes.pl 

	

FORMULARZ	ODSTĄPIENIA	OD	UMOWY	
	

ADRES	DO	ODESŁANIA	TOWARU	
	

Little	Heroes	Karolina	Rybicka	
Ułańska	21/U3	
60-748	Poznań	

Karolina.rybicka@littleheroes.pl	
575-566-333	

	
	

Ja	_____________________________________________	niniejszym	informuję	o	moim	
odstąpieniu	od	umowy	dostawy	następujących	rzeczy:	
	

	
	
Data	zawarcia	umowy/dostawy:_________________________________________________	
	
Adres	Konsumenta:	___________________________________________________________	

	
Numer	konta	bankowego	(jeśli	zwrot	środków	następuje	na	konto	bankowe):	
	
__	__	-	__	__	__	__	-	__	__	__	__	-	__	__	__	__	-	__	__	__	__	-	__	__	__	__	-	__	__	__	__	
	
Nazwa	banku:	__________________________________________________________	

	
	
	

Data	i	Podpis	Konsumenta*:_________________________________________	
*tylko	wówczas,	gdy	formularz	przesyłany	jest	w	formie	papierowej	

Lp.	 Nazwa	produktu	(z	paragonu)	 Cena	 Powód	(opcjonalnie)	

1	 	 	 	

2	 	 	 	

3	 	 	 	

4	 	 	 	

5	 	 	 	
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INSTRUKCJA	ZWROTU	LUB	WYMIANY	TOWARU	
	

ZWROT:	
	

1. Wypełnij	,,formularz	odstąpienia	od	umowy”	
2. Spakuj	zwracany	towar	wraz	z	formularzem	oraz	paragonem	i	wyślij	na	

adres	naszego	sklepu:	
	
Little	Heroes	Karolina	Rybicka	
Ułańska	21/U3	
60-748	Poznań	
+48	575	566	333	
	

3. Pieniądze	zostaną	zwrócone	w	ciągu	14	dni	od	otrzymania	zwrotu	
4. Pamiętaj,	że	na	odesłanie	towaru	masz	14	dni	od	otrzymania	paczki	
5. Pamiętaj,	że	towar	musi	posiadać	wszystkie	oryginalne	metki,	oraz	nie	

może	nosić	żadnych	śladów	użytkowania!	
	
	
WYMIANA:	
	
W	celu	wymiany	skontaktuj	się	z	nami:	
	

• telefonicznie	pod	numerem	+48	575	566	333.	Telefon	czynny	od	
poniedziałku	do	piątku	w	godzinach	11.00-18.00	
oraz	w	soboty	11.00-14.00	
	

• e-mail:	sklep@littleheroes.pl	
	


