
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

DOBROWOLNY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY 

 

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży, mogą Państwo posłużyć się 

poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli 

formularz nie jest przesyłany wraz ze zwracanym Produktem, proszę pamiętać, że możemy 

wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub 

dostarczenia nam dowodu jej odesłania.  

 

 

ADRESAT: Advanced Graphene Products S.A. 

ul. Antoniego Wysockiego 4, 

66-002 Nowy Kisielin, Zielona Góra 

adres poczty elektronicznej: 

orders@prografen.com 

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży następujących Produktów:  

1) …………………………………… – cena: …………………………………… 

2) …………………………………… – cena: …………………………………… 

 

DANE OBOWIĄZKOWE: 

 

Data zawarcia Umowy Sprzedaży: …………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko Konsumenta: ……………………………………………………………………………………………..…… 

Adres Konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail Konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu Konsumenta: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Zwrot płatności dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy. Jeżeli chce Pan / Pani 

otrzymać zwrot na inny rachunek bankowy, proszę poniżej podać numer rachunku 

bankowego do zwrotu: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

______________________________ ______________________________ 

miejscowość, data Podpis 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży 

 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu odstąpienia od Umowy 

Sprzedaży jest Advanced Graphene Products spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (66-

002), Nowy Kisielin – ul. Antoniego Wysockiego 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000878626, NIP: 9291847897, REGON: 081062890. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od Umowy Sprzedaży 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z przepisami 

rozdziału 4 (prawo odstąpienia od umowy) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.). 

 

Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży zostanie włączony do dokumentacji księgowej i 

będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy 

prawa. W związku z obsługą procesu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, dane mogą być 

przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak 

firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawcy, biuro rachunkowe. 

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: rodo@agp-corp.com. 

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od Umowy 

Sprzedaży.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i plików cookies 

dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://prografen.com/polityka-

prywatnosci 

 

 

 

 


