
FORMULARZ WYMIANY TOWARU LUB  

ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY  

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 30.04.2014 r. o prawach konsumenta odstępuję 

od umowy kupna towaru w sklepie Cozy Shoes prowadzonego przez Embis Sp. z o.o. SP.K.  

LUB    Proszę o wymianę towaru na inny model / rozmiar                             (niepotrzebne skreślić) 

………………….……………………………………………………………………………………………………… 
nazwa towaru,  model, marka rozmiar  / wymiana na inny rozmiar/kolor/model 

Umowa zawarta dnia……………………………potwierdzona dowodem zakupu  

nr paragonu lub faktury proforma …………….......................zamówienie nr .................... 

Proszę o zwrot należności za towar na konto nr: 

PL  _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ 

Imię i nazwisko Klienta……...………………………………………………….......................................... 

Adres do przelewu.............................................................................................................................. 

Telefon lub adres e-mail....................................................................................................................... 

BRAK PONIŻSZEJ ZGODY UNIEMOŻLIWIA SKUTECZNĄ REALIZACJĘ ZWROTU/WYMIANY. 

Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne z prawdą oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych niniejszym formularzu w celu realizacji procesu 

wymiany lub zwrotu towaru. 

 Data i podpis Klienta  ……………………………………………………………………………………………………. 

Klauzula informacyjna – RODO 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Embis Sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki 65a/1 zwana dalej 

Spółką; 

2. Administratorem Danych w Spółce jest Pani Barbara Niedobecka-Siekiera (e-mail:barbara.siekiera@embis.com.pl) 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wymiany lub zwrotu towaru na podstawie art. 6 ust 1 

pkt a) 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie mogą być udostępnione podmiotom trzecim  

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z zasadami i terminami przechowywania dokumentacji 

księgowej regulowanej przez  rozdział 8 ustawy o rachunkowości "Ochrona danych". 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 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; 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Towar wraz z formularzem możesz odesłać bezpłatnie przez Paczkomaty Inpost. 

 W tym celu wejdź na stronę:  http://cozyshoes.szybkiezwroty.pl a następnie uzupełnij krótki formularz i prześlij.  

Możesz również dokonać zwrotu wysyłając towar wraz z wypełnionym formularzem na adres: 

Zgodny z adresem sklepu na paragonie (C.H. Poznań Plaza salon CLARSK lub Galeria 

Arkady Wrocławskie COZY SHOES lub C.H. Europa  Centralna COZY SHOES SPORT & NEW 

BALANCE) 

tel.:  668 122 736, 668 123 161,  668 025 509  

mail: poznanplaza@cozyshoes.pl; skytower@cozyshoes.pl europacentralna@cozyshoes.pl,   

Zwrot należności na konto następuje w ciągu 7 dni od otrzymania kompletnej przesyłki z pełnowartościowym, nienoszonym towarem 

wraz z dowodem zakupu. Zwrotowi nie podlega towar zakupiony na podstawie faktury VAT na rzecz przedsiębiorcy, osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. 
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