
 
FORMULAR DE RETUR 

Compania SC. MYSU PERFUME IMPORT-EXPORT S.R.L. (denumită în continuare „MYSU”) respectă și aplică 
prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR). Vă înștiințăm prin prezentul formular, că 
datele personale transmise în vederea realizării unui retur, sau la data realizării acestuia, sunt prelucrate exclusiv 
în scopul procesării returului respectiv, în relație cu compania de curierat, fără ca aceste date să fie transferate în 
afara României, cu excepția cazului în care părțile stabilesc altfel. Pentru detalii în legătură cu modalitatea de 
prelucrare a datelor dumneavoastră personale în cadrul companiei și drepturile dumneavoastră (de acces la datele 
personale prelucrate, dreptul de ștergere, de informare, de restricționare a prelucrării, de rectificare, de a nu fi supus 
unei decizii automate inclusiv crearea de profiluri, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a 
vă adresa justiției), vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate de pe website-ul https://mysuparfum.com/. 
În legătură cu orice solicitare cu privire la activitățile de prelucrare din cadrul MYSU, vă rugăm să ne contactați 
utilizând Formularul de contact disponibil pe website sau la adresa de mail contact@mysuparfum.com. 
 
Precizam ca produsele cosmetice si de îngrijire personală desigilate, testate sau altfel utilizate in orice mod, 
nu pot fi returnate conform legii, iar acest formular nu poate fi utilizat in aceste cazuri. In acest sens, vă 
rugăm să accesați secțiunea „Retur” de pe website-ul https://mysuparfum.com/.  
 
 

DATE CLIENT                          

(NUME PRENUME) 

DATE ACHIZITIE                           

(FACTURA NUMAR / SERIE) 

RETRUNEZ URMATOARELE 

PRODUSE (COD/ID PRODUS) 

   

   

   

 

MOTIV RETUR: 

   ⃝ Ambalaj deteriorat     ⃝ Produs expirat     ⃝ Garanție     ⃝ Altele [vă rugăm precizați] 

……………………………………………………………….….......................................................................................... 

……………………………………………………………….….......................................................................................... 

MODALITATEA DE PLATĂ UTILIZATĂ LA ACHIZIȚIE: 

⃝ Virament bancar prin Card Bancar Debit;  

⃝ Virament bancar in rate prin Card [tipul cardului]......................; 

 

DETALII PLATĂ (PENTRU PRODUSELE ACHITATE): 

Banca: ………………………………………………………..………….……………..…………  

Numele titularului: …………………….……………………………………..………………….. 

IBAN – 24 caractere [numărul contului pentru a realiza rambursarea sumei aferente produsului/produselor 

returnate] 

-  -  -  -  - 

 -  

 

https://mysuparfum.com/
https://mysuparfum.com/pages/contact
mailto:contact@mysuparfum.com
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