
Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław SA 
ul. Oporowska 62  
53-434 Wrocław 

 
 

 

 

……………………………………… 
                                                                                                               Miejscowość, data 

 
 

Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  

 
Dane Kupującego     Dane Sprzedawcy 
 
Imię i nazwisko:  …………………………………………….. 
Adres:                   ……………………………………………… 
Adres e-mail:         …………………………………………….. 
Numer zamówienia: ………………………………………… 
Numer faktury/rachunku: ……………………………….. 

 
WROCŁAWSKI KLUB SPORTOWY  
„ŚLĄSK WROCŁAW” S.A. 
ul. Oporowska 62 
53-434 Wrocław 
 

 

 
 
Ja,…………………………………………………….. niżej podpisana/y niniejszym oświadczam, że zgodnie z Ustawą 

z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U.2014.827. z póź. zmianami, odstępuję od umowy 

sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, iż zwracam otrzymane w dniu …………………………………………………. następujące towary: 

NAZWA TOWARU ILOŚĆ ZWRACANA CENA BRUTTO 

   

   

   

 

W związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość proszę o zwrot środków pieniężnych na 

następujący numer konta:  

Numer konta bankowego  

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego  

Adres właściciela rachunku bankowego  

 

 

……..……………………………… 

Data i podpis Kupującego 

 



Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław SA 
ul. Oporowska 62  
53-434 Wrocław 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, niemniej dla 

ułatwienia naszym Klientom odstąpienia od umowy zawartej na odległości przygotowaliśmy niniejszy 

formularz. 

 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny przysługuje z mocy 

prawa wyłącznie konsumentom (w rozumieniu art. 22 1 k.c.), w terminie 14 dni od dnia odebrania 

zamówienia przez kupującego lub inną upoważnioną osobę.  

 

 

Kupujący obowiązany jest należycie zapakować odsyłane towary tak, aby nie uległy one zniszczeniu w 

trakcie transportu. Koszty opakowania oraz odesłania towaru do Sprzedawcy obciążają Kupującego.   

 

UWAGA: 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi min.  w 

odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, 

wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego 

zindywidualizowanych potrzeb.  

 

Szczegółowe informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość znajdują się 

w Regulaminie Sklepu. Treść Regulaminu Sklepu dostępna jest pod niniejszym adresem: ……………….. 

 

Jak szybko dokonać odstąpienia od umowy i zwrotu towaru?  

1.  Wypełnij oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub sporządź własne oświadczenie. 

2. Prześlij skan oświadczenia na adres e-mail  Sprzedawcy:  

sklep@slaskwroclaw.pl 

3. Prześlij oryginał oświadczenia wraz z towarem na adres Sprzedawcy: 

WROCŁAWSKI KLUB SPORTOWY  
„ŚLĄSK WROCŁAW” S.A. 
ul. Oporowska 62 
53-434 Wrocław 
 

 

 

 

 

 

 



Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław SA 
ul. Oporowska 62  
53-434 Wrocław 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy 

zawartej na odległość , jest Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A., z siedzibą we Wrocławiu 

przy ul. Oporowskiej 62, 53-434 Wrocław, identyfikujący się numerem NIP: 8942323724, wpisanym do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070008, kapitał zakładowy  

w wysokości 51.428.000,00 zł (dalej jako ADO bądź Spółka). 

2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: biuro@slaskwroclaw.pl za pomocą telefonu: 

 71-750-00-75, drogą pocztową: ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław.    

3. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą 

adresu e-mail: iod@slaskwroclaw.pl, adres do korespondencji: ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław. 

4. Spółka jako administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia uprawnienia konsumenta do 

odstąpienia od umowy sprzedaży, w związku z zachowaniem zasad określonych w art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO.  

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji zwrotu płatności za zakupiony towar oraz do 

czasu ustania obowiązków przechowywania dokumentów podatkowych.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywać 

dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe  

w imieniu Administratora.  

8. Przysługują Panu/Pani następujące prawa:  

• prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii;  

• prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych;  

• prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy 

przetwarzali Pana/Pani dane, może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli);  

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli 

przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania 

uzgodnionych z Panem/Panią działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane na 

Pana/Pani temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie a nie chce Pan/Pani, żebyśmy je usunęli, gdyż 

są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez 

Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania danych);  

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy 

Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).  

9. Podanie przez osobę odstępująca od umowy jej danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do 

realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa.   

 

 

mailto:iod@slaskwroclaw.pl

