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Załącznik nr 1 do Regulamin zwrotu towaru 

FORMULARZ  ZWROTU TOWARU   
Podręcznikarnia Wydawnictwo 

 Edukacyjne sp. z o.o. 

Zaścianki, ul. Usługowa 4a, 15-521 Białystok 

 

 

*Numer faktury zakupu  ……………………………………………………………………  (* pole obowiązkowe) 

całkowity zwrot       

częściowy zwrot   

(proszę zaznaczyć X we właściwym polu oraz poniżej wyszczególnić zwracane pozycje towaru) 

POWÓD ZWROTU ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Kod kreskowy produktu                      Nazwa produktu z faktury                                                     Ilość zwracana: 

1. ..............................................................                  .........................................................................................................................           szt/pakiet…………… 

2. ...............................................................                  .........................................................................................................................          szt/pakiet............... 

3. ..............................................................                  .........................................................................................................................           szt/pakiet…………… 

4. ...............................................................                  .........................................................................................................................          szt/pakiet............... 

5. ..............................................................                  .........................................................................................................................           szt/pakiet…………… 

6. ...............................................................                  .........................................................................................................................          szt/pakiet............... 

 

Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy w banku………………………………………………………………………. 

Numer rachunku:  

                          

 

Dane właściciela rachunku:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uzgodniono wszystkie warunki korekty. 

czam   *Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zwrotów zawartymi w Regulaminie zwrotów dostępnym na stronie www.podrecznikarnia.pl lub u 

Konsultanta Oświatowego. (*pole obowiązkowe) 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZWRACAJĄCEJ TOWAR,  telefon kontaktowy  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(prosimy wypełnić drukowanymi literami) 
 

…………………………………………………………..    

adres e-mail do przesłania korekty                                                                                       ……………………………………………………… 

                                                                                (data ,czytelny podpis klienta)                                                                         

Zgodnie z Art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) - informujemy, iż 

administratorem danych osobowych podanych w formularzu zwrotu jest Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o., Zaścianki, ul.Usługowa 4A, 15-521 

Białystok, NIP 9662165006, KRS 0000977877, Regon 522455682, kapitał zakładowy 400.000 zł wpłacony w całości (dalej: Administrator). Przysługuje 
Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełnienia (aktualizowania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych oraz 

usunięcia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Administratorem 

jest możliwy pod numerem +48 883 155 775 lub adresem email: biuro@podręcznikarnia.pl 
 

KWITUJĘ ODBIÓR ZWROTU……………………………….………………………. (data, imię i nazwisko Konsultanta) 

 

ADRES MAGAZYNU DO ZWROTU: 

Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o. 

MAGAZYN 

Zaścianki, ul. Usługowa 4a 

15-521 Białystok 

 

UWAGA: Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. Konsultanci Oświatowi nie są uprawnieni do odbioru zapłaty za towar. 

 

 

Data zatwierdzenia zwrotu na magazynie  ……………………………………………..…(data, imię i nazwisko magazyniera) 

  

http://www.podrecznikarnia.pl/
tel:+48%20883%20155%20775
mailto:biuro@podręcznikarnia.pl

