
Formularz zwrotu Produktu w Programie "Satysfakcja Gwarantowana Remington- Durablade " 

 

Prosimy o czytelne i staranne wypełnienie formularza DRUKOWANYMI literami. Paragon należy 
przykleić na odwrocie. 

Wszystkie pola są obowiązkowe.  Nieczytelne lub niekompletne wypełnienie skutkuje utratą prawa do 
zwrotu kosztów zakupu Produktu . Wypełnienie formularza upoważnia do zwrotu 1 (jednego) Produktu. 

 

Data zakupu zgodna z dowodem zakupu:  _________________________________________________     

 

PEŁNY NUMER DOWODU ZAKUPU    _____________________________________________________ 

Dane Uczestnika Programu ( Nabywcy):  

Imię i nazwisko  

 

____________________________________________________________________________________ 

Adres  

Ulica, nr budynku i mieszkania:  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Miejscowość: ________________________________________________________________________  

 

Kod pocztowy: ______________    Poczta: _________________________________________________ 

 

E-mail lub telefon kontaktowy___________________________________________________________   

Nr rachunku bankowego Uczestnika Programu: 

                          

 

Przyczyna zwrotu produktu: 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 



 

Oświadczenie Uczestnika Programu: 

 

Ja, niżej podpisany(-a) niniejszym oświadczam, że zgłaszam swój udział w Programie „Satysfakcja 

Gwarantowana Remington- Durablade” 

 

Niniejszym potwierdzam/ nie potwierdzam  (niewłaściwe skreślić),   że  zapoznałam (-em) się z 
regulaminem Programu i akceptuję jego postanowienia.  

 

Niniejszym potwierdzam/ nie potwierdzam  (niewłaściwe skreślić),  iż jestem pełnoletnią osobą fizyczną 
spełniającą warunki określone w § 3. pkt 1-2 regulaminu b.    

1 Treść § 3. pkt 1-2 regulaminu  

1. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych -  będące 
konsumentami w rozumieniu art. 22

1 
Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą 

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”, które spełnią wymogi regulaminu. 

2.W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Programu i pracownicy firmy SPECTRUM BRANDS Sp. z o.o. oraz 
członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, małżonków i rodzeństwo, przy czym zastrzeżenie dotyczy 
osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Programu oraz tych, które pracowały nad projektem i wdrożeniem Programu.  

 

 

Niniejszym potwierdzam/ nie potwierdzam  (niewłaściwe skreślić),  że zwracam produkt w oryginalnym 
opakowaniu wraz z pełnym wyposażeniem  

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

Moje dane osobowe, zawarte w powyższym formularzu są niezbędne do weryfikacji mojego Zgłoszenia i do wydania 

mi nagrody oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i zachowania zgodności z przepisami podatkowymi. 

Zgodnie z tymi ostatnimi, moje dane będą przechowywane do końca 2024 r. Ich administratorem jest Spectrum 

Brands Poland Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a., kontaktowy adres e-mail: 

David.Kluenspies@eu.spectrumbrands.com.  

Podanie danych jest dobrowolne, a przetwarzanie możliwe tylko za moją zgodą. Mogę ją wycofać w każdym 

momencie, jednak gdy to uczynię (lub w ogóle nie podam danych), uniemożliwię Organizatorowi weryfikację 

swojego prawa do nagrody i tym samym jej wydanie. Moje dane będą przetwarzane w podanym wyżej celu nie 

dłużej, niż to konieczne do przeprowadzenia Promocji. 

Moje dane kontaktowe będą także bezterminowo przetwarzane w celu wysyłania mi komunikatów marketingowych, 

co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora. W każdym momencie mogę wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania w tym celu. 

Mam prawo żądania usunięcia moich danych osobowych, a administrator jest zobowiązany spełnić to żądanie, gdy 

wycofam swoją zgodę na ich przetwarzanie a przetwarzanie to nie będzie już niezbędne do przeprowadzenia 

Promocji oraz wniosę sprzeciw wobec przetwarzania danych kontaktowych w celu marketingowym. Zamiast 

usunięcia danych mogę żądać, by były one nadal przechowywane, lecz nie przetwarzane w żaden inny sposób. 

Mam prawo dostępu do moich danych, otrzymywania informacji o ich przetwarzaniu, żądania ich sprostowania oraz 

otrzymania kopii swoich danych. Mam prawo otrzymania podanych przeze mnie danych w postaci pliku 

komputerowego w formacie text/csv oraz żądania przesłania takiego pliku innemu, wskazanemu przeze mnie, 

administratorowi. Przysługuje mi prawo wnoszenia skarg do organu nadzorczego. 

mailto:David.Kluenspies@eu.spectrumbrands.com


Moje dane będą powierzone na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych firmie Loyal 

Concept Sp. z o.o. jako Organizatorowi Programu, w pełnym zakresie przetwarzanie danych osobowych 

Uczestników Programu.  

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić)  na przetwarzanie podanych tutaj moich danych 

osobowych przez Spectrum Brands Poland Sp. z o.o. w celach i na zasadach podanych powyżej. 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić) na otrzymywanie od Spectrum Brands Poland Sp. z o.o. 

informacji handlowych na podany przeze mnie adres e-mail lub – w postaci wiadomości SMS – na podany nr telefonu 

komórkowego. 

Udzielam zgody/ nie udzielam zgody (niewłaściwe skreślić) Spectrum Brands Poland Sp. z o.o. zgody na 

kontaktowanie się ze mną w celach marketingowych na podany przeze mnie adres e-mail lub numerem telefonu. 

 

Data: __________________  Podpis Uczestnika Programu: ________________________________ 

 


