Załącznik nr 1
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

……………………………………………….
Data, miejscowość
Teatr Muzyczny Syrenka Kamila Tomkiewicz
ul. Nowa 3
05-075 Warszawa
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
(Dane Usługobiorcy)

Świadomy skutków wiążących się w odstąpieniem od umowy, niniejszym oświadczam, że na
mocy przysługującego mi uprawnienia odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną zawartej dnia ………………………… roku z Teatr Muzyczny Syrenka Kamila
Tomkiewicz.
…………………………………………………
(Podpis Usługobiorcy)
Pouczenie
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Muzyczny Syrenka Kamila Tomkiewicz. Państwa
dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Państwa dyspozycji w postaci odstąpienia od
umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w związku z art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, a po odstąpieniu w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie
obowiązków księgowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Przysługuje Państwu prawo dostępu do
danych oraz żądania ich sprostowania. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać pod adresem
e-mail: biuro@teatrmuzycznysyrenka.pl.
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji
o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą
wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa
użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym
przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

