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……………………………………………. 

miejscowość, data 
 
Formularz odstąpienia od umowy 
 

Dane Klienta 

Imię i nazwisko  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

Zakupiony Produkt   

Miejsce i data zakupu  

Dowód zakupu (nr faktury/paragonu)  

Numer rachunku bankowego  

w przypadku zakupu przy pomocy płatności kartą  

lub e-przelewem środki zostaną zwrócone w ten sam sposób 

 

Opis zgłoszenia: 

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

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

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

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

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

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

 

 

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres:  

Braster S.A. 

Al. Ks. J. Poniatowskiego 1  

03-901 Warszawa 
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Administratorem danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku 
bankowego jest Braster S.A. z siedzibą w Szeligach (05 - 850) przy ul. Cichy Ogród 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405201, NIP: 5213496648, REGON: 141530941, 
kapitał zakładowy w wysokości 916.857,40 zł („Braster” lub „Administrator”). Inspektor ochrony danych Braster jest 
dostępny pod adresem mailowym: daneosobowe@braster.eu. Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją procesu 
odstąpienia od umowy. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana mogą być odpowiednie organy państwowe działające 
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane osobowe Pani/Pana mogą być 
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Braster, m.in. dostawcom usług IT, usług 
łączności telefonicznej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i 
wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 
Braster S.A., jako administrator danych osobowych, zapewnia Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych 
osobowych. Jest Pani/Pan uprawniona do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
Może Pani/Pan złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub zażądać ich przeniesienia do innego 
administratora danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 
przepisów ochrony danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do podjęcia działań 
związanych z odstąpieniem przez Panią/Pana od umowy oraz okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 
Więcej informacji znajdzie Pani/Pan w Polityce Prywatności i wykorzystywania plików cookies dostępnej na stronie 
https://www.braster.eu/media/wysiwyg/regulaminy2018/polityka_prywatnosci_braster.pdf  
 

 

Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe 

 

………………………………………….. 

                                                                                            podpis Klienta 
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