
FORMULARZ ZWROTU/WYMIANY 
Formularz, razem ze zwracanym produktem i dowodem zakupu, prześlij na adres: 

Sklep 7Kicks, ul. Kijowska 7 lok. 1, 15 - 410 Białystok, tel. 502 662 988 
• W przypadku chęci wymiany rozmiaru lub modelu produktu na inny, wyślij towar niniejszym formularzem  
      i informacją na jaki produkt chcesz go wymienić. 

• Towar możesz zwrócić w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. 
• Zwrotowi i wymianie podlegają jedynie produkty nowe, nieużywane w nienaruszonym stanie. 

Buty z brudną podeszwą nie będą przyjmowane. 

• Zwroty wysłane paczką pobraniową nie będą odbierane. Uprzejmie prosimy o wysłanie paczki w oryginalnym opakowaniu. 
• W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego (502 662 988) lub mailowego (sklep@7kicks.pl). 

 
Ja (imię i nazwisko) 

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: 

 

Numer oraz data odbioru zamówienia: 

 

Nazwa/numer/model produktu i rozmiar: 

 

Powód zwrotu (wymiana na inny rozmiar/model, towar niezgodny z opisem, towar uszkodzony, niewłaściwy rozmiar itp.): 

 

Adres, na który zamówiony był produkt: 

 

Numer konta bankowego, na który zwrócimy środki w ciągu 14 dni roboczych (pomiń to pole jeśli chcesz wymienić produkt): 

 

 Data i podpis 
* podpis wymagany tylko w przypadku wersji papierowej 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Paweł Potoczek i Tomasz Potoczek prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FLM s. c. T. Potoczek, P. Potoczek z siedzibą w                             
Białymstoku (15-166) przy ul. 42 Pułku Piechoty 2, dalej ADO albo Administrator. W sprawach z zakresu ochrony danych możesz się z nami skontaktować kontakt: ul. 42 Pułku Piechoty 2, 15-166                              
Białystok: e-mail: sklep@7kicks.pl; street-sport@flmsc.com.pl; Telefon: +48 502 662 988; +48 604-593-684. 2. Pana/Pani dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu: Realizacja zwrotu lub                        
wymiany towaru w związku z wykonaną umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO) i na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. (f)RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest realizacja zwrotu lub                                  
wymiany towaru oraz w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami. 3. Pana/Pani dane                        
osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zwrotu lub wymiany towaru, lecz nie dłużej niż przez 3 lata. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo                          
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym                        
okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości. 4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą: osoby                           
upoważnione przez ADO (pracownicy/współpracownicy), przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie ADO, podmiotom obsługującym płatności ADO (w tym banki), podmioty                    
świadczące usługi IT na rzecz ADO, w tym wysyłki emaili, podmioty świadczące usługi wspierające działania ADO (w zakresie napraw, punktu serwisowe, itp.), biuro rachunkowe świadczące usługi na                           
rzecz ADO, podmioty świadczące na rzecz ADO usługi prawne. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania,                            
usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia                     
sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z uwagi na Pana/Pani szczególną sytuację. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy                       
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zwrotu lub wymiany towaru. 

 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy: 

 

 
 
 

 


