
Formularz zwrotu towaru
Szykując dla Ciebie paczkę, zawsze staramy się przygotować ją zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Jesteś dla nas ważna 
i wiemy, że zawsze możesz się rozmyślić. Jeśli z dowolnego powodu chcesz zwrócić nieużywany, nieotwarty produkt, 
możesz też to zrobić w terminie 30 dni od otrzymania paczki. Wypełnij formularz i załącz go do paczki ze zwracanym 
towarem oraz dowodem zakupu (paragon).

NUMER TWOJEGO ZAMÓWIENIA

Imię i nazwisko 

Ulica 

Kod pocztowy

Miejscowość

Adres e-mail 

Numer telefonu

Kod lub nazwa zwracanego produktu Liczba sztuk Powód zwrotu (proszę 
wpisać cyfrę z listy poniżej)

Zwracam następujący produkt/y:

Powody zwrotu:

1. Produkt wygląda inaczej niż na zdjęciach.
2. Błędnie wysłany: kolor / rodzaj.
3. Produkt niezgodny z deklarowanym opisem.
4. Rozmyśliłam/em się.
5. Inne.

Adres zwrotu towaru (koszty odesłania produktu 
nie podlegają zwrotowi):

Delia Cosmetics Sp. z o.o.
Dział Obsługi Sklepu Online
ul. Księdza Janika 9, 95-050 Konstantynów Łódzki
695-111-428

Oświadczam, że znam zasady zwrotu towaru określone w regulaminie Sklepu Internetowego Delia Cosmetics.

Prosimy o uzupełnienie numeru konta bankowego, na które mamy dokonać zwrotu środków. 
Numer konta bankowego musi składać się z 26 cyfr. 

___________________________________________
Data i czytelny podpis

Dodatkowy komentarz. Czy chciałabyś/chciałbyś coś nam przekazać, podpowiedzieć? 

Prosimy sprawdź, czy wykonałaś/eś te kroki przed 
odesłaniem do nas towaru.

 Zapakowałam/em oryginalne, nienaruszone, nieużywane
produkty i zabezpieczyłam/em przesyłkę.

 Dołączyłam/em dowód zakupu – paragon.
 Wypełniłam/em wszystkie informacje w formularzu.

 Jestem pewna/y, że Delia otrzyma mój zwrot w terminie 
30 dni roboczych od czasu, kiedy otrzymałam/em paczkę.

W innym przypadku zwrot nie będzie rozpatrzony. 



Klauzula informacyjna do formularza reklamacyjnego 

Mając na uwadze treść  z  art.  13  ogólnego  Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.(dalej jako: „Rozporządzenie”) Capitol sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Smulska 21, kod 

pocztowy 94-313, NIP 729-020-77-81, REGON 004273960, KRS 0000111640, informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Capitol sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy

ulicy Smulska 21, kod pocztowy 94-313, NIP 729-020-77-81, REGON 004273960, KRS 0000111640.

Administrator nie ustanowił inspektora ochrony danych osobowych;

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy także pod adresem mailowym: sklep@delia.pl 
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w celu rozpatrzenia i obsługi reklamacji, w tym realizacji

procesu zwrotu zakupionego towaru, do momentu zamknięcia procesu reklamacyjnego

b. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub

obrony przed roszczeniami, przez okres przedawnienia wynikający z powszechnie

obowiązujących przepisów prawa (Kodeks cywilny).

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz

Administratora usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, operatorzy

płatności  internetowych,  firmy  kurierskie  i  operatorzy  pocztowi,  jak  również – w przypadku

takiej konieczności – kancelarie prawnicze.

5. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji

międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do rozpoznania złożonej

przez  Panią/Pan a  reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  a  także  przez  okres

niezbędny  dla  realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych Administratora, jak również

ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu

do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych

narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan prawo żądania informacji o swoich danych

osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w

formie profilowania.

9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne dla

rozpoznania reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Oświadczam,  iż  zapoznałam/em  się  z  powyższą  informacją  dotyczącą przetwarzania moich 

danych osobowych i w pełni ją rozumiem. 

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

Miejscowość, data, czytelny podpis 
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