
………………………………. 

Miejscowość, data 

Do Agroskład sp. z o. o. 

Józefin 39, 97-225 Ujazd 

Imię, nazwisko konsumenta ………………………………………………………… 

Adres konsumenta…………………………………………………………………….. 

Reklamacja towaru 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………. towar jest wadliwy. Wada 

polega na …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam: 

wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1) 

odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto 

…………………………………………………………………………………………………... 

* (art. 560 § 1) 

Z poważaniem 

……………………………………………………. 

Podpis i data 

*niepotrzebne skreślić 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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: „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agroskład Sp. z o.o. z siedzibą w Józefin 39, 97-225 Ujazd, KRS: 
0000976766; NIP: 7730010492. 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a) zrealizowania przysługującego Państwu uprawnienia do rozpatrzenia reklamacji - (art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO - 
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 tj.); 

b) ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO). 

3. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie danych 
osobowych przetwarzanych na podstawie umowy lub dobrowolnie oddanych. Ponadto, przysługuje Państwo prawo 
cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wyrażeniem. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią klauzuli obowiązku informacyjnego: https://sklep.agrosklad.com.pl/content/5-
polityka-prywatnosci  

https://sklep.agrosklad.com.pl/content/5-polityka-prywatnosci
https://sklep.agrosklad.com.pl/content/5-polityka-prywatnosci

