
                                                                      
 

Jeżeli nie trafiłeś w rozmiar i chcesz wymienić go na inny, nie ma problemu! 
Możesz wymienić nieużywany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. 
Wystarczy, że prześlesz do nas towar na swój koszt, a my odeślemy go do Ciebie za darmo. 
Pamiętaj, że nie odbieramy paczek wysłanych do nas za pobraniem. 
Prosimy o nieoklejanie oryginalnego pudełka obuwia bezpośrednio taśmą klejącą. 
Do wymiany towaru nie jest wymagany dowód zakupu (paragon lub faktura). 

 

  Data……..…..…… 

 

FORMULARZ WYMIANY 
 
 

ADRES, NA KTÓRY MAMY ODESŁAĆ WYMIENIANY TOWAR: 
 
Imię i nazwisko*………..………………............................................................................................................................................. 

Ulica*………..………………………………..………………...……………...........................................................................................  

Miasto*……………….….………….…………………………………………………………… Kod pocztowy*.......…….-……............... 

Tel.*…………………………………………………………..…… E-mail ………….…………….……................................................... 

*Prosimy wypełnić pola drukowanymi literami w celu poprawnego nadania przesyłki. 

 
DANE O TOWARZE: 

 
Kod produktu ………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………….….. 

 
 Obecny rozmiar:  Wymiana na rozmiar: 

 
 

ADRES DO WYSYŁKI: 
 
ACTIVE MG 
SKLEP INTERNETOWY / WYMIANA 
Paderewskiego 34/7  
25-502 Kielce 
 
Tel: 664709606 
E-mail: info@active.biz.pl 
 

………………………….. 
Podpis Klienta 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest ACTIVE MG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Paderewskiego 34/7, 25-502 Kielce (dalej 
ACTIVE MG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.). 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji lub wymiany towaru, jaką skierowałaś/eś do ACTIVE MG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest realizacji usługi wymiany towaru. Podanie danych 
nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do dokonania wymiany towaru. 
Jeśli zaistnieje konieczność wynikająca z obowiązujących przepisów prawa Twoje dane osobowe zostaną udostępnione odbiorcom upoważnionym na podstawie tych przepisów.  
Ponadto, w celu wymiany towaru, ACTIVE MG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. może przekazać Twoje dane osobowe innym odbiorcom/kontrahentom, którym powierzono 
przetwarzanie Twoich danych osobowych w imieniu i na rzecz ACTIVE MG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k..  
Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas rozpatrywania wymiany towaru, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 6 lat od zrealizowanej 
wymiany towaru.  
Jakie masz prawa? 
Przysługuje Ci prawo do: 
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO; 
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 
Kontakt.  
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: 
ACTIVE MG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Paderewskiego 34/7, 25-502 Kielce. 

tel:+48664709606
mailto:info@active.biz.pl

