...............................................................................
(miejscowość, data)

Formularz anulowania zamówienia dokonanego
w sklepie internetowym CEKOBUD

(wypełnić i odesłać do Sprzedawcy w przypadku skorzystania z uprawnienia do anulowania zamówienia
zgodnie z Regulaminu sklepu internetowego CEKOBUD)

I. SPRZEDAWCA:
CEKOBUD s.c. Wacław Piętal, Wojciech Piętal
Słodków Pierszy 173, 23-206 Stróża

Telefon: +48 781782377
Adres mail: cegielnia@cekobud.pl

II. KUPUJĄCY SKŁADAJĄCY OŚWIADCZENIE:
Dane Kupującego:
Imię i nazwisko: .....................................................................................................................................................
Adres dostawy: ......................................................................................................................................................
Adres mail: ........................................................................................
Telefon kontaktowy: ............................................................................................................................................
Numer zamówienia, którego dotyczy anulowanie: ........................................................................

III. TREŚĆ OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zgodnie z pkt 33 i 34 Regulaminu sklepu internetowego CEKOBUD anuluję:
 całe złożone zamówienie wskazane w p. II oświadczenia (*),
 następującą część złożonego zamówienia określonego w p. II oświadczenia (*):

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

W pozostałej część nie podlegającej anulowaniu złożone zamówienie podlega realizacji zgodnie
z treścią zamówienia.
Treść oświadczenia należy przesłać na mail cegilenia@cekobud.pl lub listem na adres Sprzedawcy.

- verteKLAUZULA INFORMACYJNA
Przyjmuję do wiadomości informację udzieloną na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., że w związku anulowaniem zamówienia:


administratorem udostępnionych w ramach niniejszego formularza danych osobowych jest firma CEKOBUD
Wacław Piętal, Wojciech Piętal s.c. z siedzibą Słodków Pierwszy 173, 23-206 Stróża będąca sprzedawcą
reklamowanego wyrobu lub produktu,



udostępnione w niniejszym formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. w celu wykonania uprawnień składającego oświadczenie wynikających z zawartej ze Sprzedającym
umowy Sprzedaży,



dane osobowe składającego oświadczenie będą przechowywane do momentu skutecznego odstąpienia od
umowy w całości oraz jej wygaśnięcia lub przez 6 lat w przypadku anulowania jedynie części złożonego
zamówienia,



Kupujący jako osoba fizyczna składająca oświadczenie o anulowaniu zamówienia posiada prawo do żądania
od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,



Kupujący jako osoba fizyczna dysponuje prawem wniesienia skargi do organu nadzorczego,



podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować może odmową
realizacji uprawnień Kupującego w zakresie anulowania w części lub w całości zamówienia.

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

Podpis składającego oświadczenie
(*) niepotrzebne skreślić

