
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Born To Fly - reklamace

Tel.: +420724 773 100
E-mail: info@borntofly.eu

Pracovní doba:

Pondělí-Pátek 9:00 -17:00 hodin

Tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží, definovaného níže.

Poučení a další informace

V případě vrácení zboží, ke kterému obdržel zákazník dárek zdarma, musí kupující s objednaným zbožím vrátit i tento dárek. V případě, že ho kupující nevrátí, bude mu
odečtena hodnota dárku od ceny vráceného zboží.

Zboží je nutné zaslat do sídla společnosti, zboží nezasílejte s odložením na poště nebo depu. K oznámení je nutné přiložit doklad prokazující, že zákazník u prodejce věc
zakoupil.

Způsob vrácení peněz
Zakřížkujte způsob vrácení ceny zboží a vyplňte příslušný údaj.

Datum objednávky zboží:

Jméno a příjmení:
Ulice, č.p.:
Město, PSČ:
Kontaktní telefon (mobil):
E-mail:

Dne:

Číslo internetové objednávky:

Název zboží / velikost:

Převodem na účet:

Složenkou na adresu:

Datum převzetí zboží:

Naleznete v potvrzení objednávky

Naleznete v potrvzení objednávky

Vyplňte číslo účtu / kód banky

vlastnoruční podpis

Zákazník bere na vědomí, že společnost BORN TO FLY s.r.o. („Společnost“) je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č.
2016/679 (GDPR) zpracovávat jeho osobní údaje získané prostřednictvím formuláře ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, a to na základě plnění kupní smlouvy a současně také plnění zákonných
povinností Společnosti dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele, mj. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa, po- případě
další osobní údaje, které v souvislosti s reklamací zboží o zákazníkovi získá nebo jí je kdykoliv sám později zákazník poskytne, a to po dobu nezbytnou k realizaci těchto účelů.
Zákazník dále bere na vědomí, že má vůči Společnosti právo (I) na přístup k osobním údajům, (II) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále práva III) požadovat
vysvětlení v případě podezření, že zpracováním mých osobních údajů je narušena ochrana mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s
právními předpisy, (IV) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či
odstraněním, (V) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (VI) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak
zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (VII) na omezení zpracování osobních údajů. Dále taktéž (VIII) právo na přenositelnost údajů a (IX) právo vznést
námitku, po níž společnost zpracování osobních údajů zákazníka ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a
svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.


