FORMULARZ ZWROTU TOWARU
Masz mozliwosc odstapienia od umowy w ciagu 30 dni od daty odbioru zamowienia, na
warunkach opisanych w „INFORMACJACH DOTYCZACYCH KORZYSTANIA Z
PRAWA ODSTAPIENIA OD UMOWY”
ZWROT mozliw
ł y jest wyał cznie w przypadku towaru pe nowartos ciowego.
W przypadku towarołw niepe nowartos ciowych produkt podlega procedurze REKLAMACJ I ,
w oparciu o pisemne uzasadnienie.

Zwrot drog ą wysy łkow ą
Spakuj produkty wraz z otrzymanymi probkami i odeslij na nasz adres:
NEW GENERATION COSMETICS
Spółka Z O. O
40-810 Katowice ul. Dobrego Urobku 16
NIP 6341015158
REGON 272093083
Zwrot naleznos
ł łci otrzymasz na konto, z ktorego zosta a dokonana p atnosc.
W przypadku pytan, badz reklamacji skontaktuj sie z nami pod numerem 322068829 od
poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
1. Wype łnij ponizszy formularz zwrotu.
Niniejszym informuje o moim odstapieniu od umowy sprzedazy nastepujacych rzeczy:
Numer zamowienia: ....................................................
Data zamowienia: ......................................................
E-mail: .......................................................................
Imie i nazwisko: ...........................................................................
Adres: ........................................................................
Numer towaru ……………………
Nazwa towaru …………………..............................................................................
Ilość towaru ………………………………………………………………………..
Komentarz do
zwrotu: .........................................................................................................................................
................................................. ....................................................................................................
............................................................................................
Jezłeli dokonywa łes/ł as p atnos ci gotowka przy odbiorze, za pomoca systemu PayPal lub
Karta Upominkowa, a zyczysz sobie jej zwrotu przelewem, prosimy o podanie numeru konta,
na ktory
ł zwrołcimy Ci pienia dze. Nie be dzie sie to wiaza o z zadnymi dodatkowymi op atami.
Numer konta prosimy podac rowniez w przypadku, jesli jest on inny niz ten, z ktorego
dokonywano p łatnos ci za towar.
Numer rachunku bankowego, na ktory zyczycie sobie Panstwo zwrotu pieniedzy:

Imie i
nazwisko: .............................................................................................................................
Nazwa banku: ..............................................................................................................................
Nie posiadam rachunku bankowego (pieniadze zostana zwrocone przelewem pocztowym)
.......................................................................…………………………………………..
Numer rachunku:
(data, podpis)

INFORMACJE DOTYCZACE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTAPIENIA OD
UMOWY
Zgodnie z Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, maja Panstwo prawo odstapic
od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
W trosce o dobro Kupujacych i Odbiorcow Zamowienia, NEW GENERATION
COSMETICS Sp. z o.o. akceptuje zwrot towarow zamowionych na jej stronie
www.schrammek.com.pl w ciagu 30 dni od daty odbioru Zamowienia, na zasadach
okreslonych ponizej:
Zwrotowi podlegaja tylko towary nieuzywane. Termin do odstapienia od umowy wygasa po
up ływie 30 dni od dnia odbioru Zamo wienia, za wyjatkiem zamo wienia kart upomi nkowych,
w przypadku, ktorych prawo odstapienia wygasa w ustawowym terminie 14 dni, liczonym od
daty jej odbioru.
W przypadku zamiaru odstałpienia od umowy, pomocne bedzie wype nienie Formularza
Zwrotu. Kupujałcy wykonuj e prawo odsta pienia od umowy sprzedazy towaru przez odes anie
towaru droga pocztowa lub kurierem na adres:
NEW GENERATION COSMETICS Sp. Z O. O. 40-810 Katowice ul. Dobrego
Urobku 16
W przypadku odstapienia od umowy zakupu Karty Upominkowej – przez zwrocenie Karty
Upominkowej w terminie 14 dni od dnia jej odbioru, pod warunkiem, ze karta jest aktywna, a
srodki
ł
zakumulowane na karcie nie zosta ły wydane w ca os ci lub czesci prze d upływem w/w
14-dniowego terminu, poprzez odes łanie jej droga pocztowa wraz ze stosownym
oswiadczeniem o odstapieniu od umowy, na adres:
NEW GENERATION COSMETICS Sp. Z O. O. 40-810 Katowice ul. Dobrego
Urobku 16
W przypadku, gdy srodki
ł
zosta y uz yte choc by czesciowo, prawo odsta pienia od umowy
nabycia karty w zadnej
ł
innej formie nie przys uguje.
Aby zachowacłtermin do odstapienia od umowy, wystarczy, aby wys ali Panstwo informacje
dotyczaca
ł wykonani a przys uguja cego Pan stwu prawa odsta pienia od umowy przed jego
upływem, na adres:
NEW GENERATION COSMETICS Sp. Z O. O. 40-810 Katowice ul. Dobrego
Urobku 16
lub poczta elektroniczna na adres e-mail:
info.schrammek@ngc21.pl
W powyzszym przypadku Kupujacy jest zobowiazany do zwrotu towarow, z ktorych zakupu
rezygnuj e, w terminie czternastu (14) dni od z łoz enia os wiadczenia o odsta pieniu od umowy,
na adres podany powyzej.

Skutki odstapienia od umowy
W przypadku odstapienia od niniejszej umowy zwracamy Panstwu wszystkie otrzymane od
Panstw
ł a p atnos ci, w tym koszty dostarczeni a rzeczy do odbiorcy Zamo wienia (z wyjatkiem
dodatkowych kosztow wynikajacych z wybranego przez Panstwa sposobu dostarczenia
innego nizłnajtanszy
ł zwyk y sposob dostarczenia oferowany przez nas), niezw ocznie, lecz

nie pozniej niz 14 dni od dnia, w ktorym zostalismy poinformowani o Panstwa decyzji o
wykonaniu prawa odstapienia od niniejszej umowy.
Mozłemy wstrzymac sie ze zwrotem p atnos ci do czasu otrzymani a towaru lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jego odes łania, w zaleznos ci od tego, ktore zdarzenie nasta pi
wczesniej.
Zwrotu p łatnosłci dokonamy przy uzłyciu takich samych sposobo w p atnosci, jakie zosta y
przez Panstwa uzyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraznie zgodziliscie sie Panstwo na
inne rozwiałzanie; w kaz dym przypadku nie poniosa Pan stwo zadnych op at w zwia zku z tym
zwrotem.
Odpowiadaja Panstwo tylko za zmniejszenie wartosci rzeczy wynikajace z korzystania z niej
w sposołb inny niz by o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.
Przypominamy, że przyjmujemy zwroty tylko towarow nieuzywanych.

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NEW GENERATION COSMETICS
Spoka
ł z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Katowicach (zwana dalej: NGC), przy
ulicy Dobrego Urobku 16.
Kontakt z NGC jest mozliwy poprzez adres e-mail info.schrammek@ngc21.pl, telefonicznie
322068829 lub pisemnie na adres NEW GENERATION COSMETICS Sp. Z O. O. 40-810
Katowice ul. Dobrego Urobku 16.
Podane przez Pania/Pana dane osobowe w niezbednym zakresie beda przetwarzane w celach
obs ługi zwrotu towaru i zwrotu uiszczonej przez Pania/ Pana naleznos ci na wskazany
rachunek bankowy. Podstawa prawna przetwarzania danych jest obowiazek wynikajacy z
przepisow prawa (art. 6 ust. 1 lit c) Rozporzadzenia ogolnego o ochronie danych osobowych
2016/679 – RODO).
Pani/Pana dane osobowe beda
ł przekazywane podmi ot om swiadczacym us ugi na rzecz NGC,
w tym us ługi ksiełgowe, dostawcom systemow informatycznych i us ug IT, podmiotom
zajmujałcym siełobs uga dystrybucyjna, bankom oraz operatorom p atnos ci. Pani/Pana dane
osobowe beda
ł przechowywane przez okres 2 lat od dnia z oz enia zadania zwrotu towaru.
Okres przet warzani a mozłe zostac kaz dorazowo przed uz ony o okres przedawni eni a roszczen,
jezeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bedzie niezbedne dla ustalenia lub
dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez NGC.
Przys ługuje Pani/Panu prawo doste pu do tres ci danych oraz zadania ich sprostowani a,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych.
Przys ługuje Pani/Panu takz e prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuja cego sie
ochrona danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO.
Przysługuje Pani ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w
oparciu o uzasadniony interes NGC z przyczyn zwiazanych z Pani/Pana szczegolna sytuacja.
Podanie danych osobowych jest wymagane przez NGC w celu dokonania zwrotu towaru i
zwrotu uiszczonej naleznosci na konto. Konsekwencja niepodania danych bedzie brak
mozliwosci zwrotu towaru i zwrotu naleznosci.

