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Formularz reklamacji w sklepie Malou.pl 

 

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

………………………………… 

………………………………… 

 

 

 
Numer zamówienia:……………………………………………………………………………………...........…..………………………………………… 
Data sprzedaży: ………………………………………………………………....................................................................................... 
 
1. Przyczyna zwrotu 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Opis dostrzeżonych niezgodności  lub zastrzeżenia, co do towaru 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
4. W ramach reklamacji domagam się (proszę podkreślić wybraną opcję)  
 
Naprawy / Wymiany / Obniżenia ceny / Zwrotu towaru 
Inne: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
5. Kwotę zwrotu proszę przekazać na następujący rachunek bankowy (wypełnić w przypadku obniżenia 
ceny bądź zwrotu towaru) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i warunkami reklamacji (www.malou.pl) 

 
  

         (Dane zamawiającego) 

        (Miejscowość i data) 

TOWAR I DOWÓD ZAKUPU NALEŻY ODESŁAĆ 
NA ADRES: 

Malou.pl GTD sp. z o.o. 
32-600 Oświęcim ul. Chemików 1B/703 
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Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest  GTD sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Państwa dane 

osobowe będą przetwarzane dla celów rozpatrzenia złożonej reklamacji. Odbiorcami danych mogą być podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie stosownych umów, odbiorcami danych mogą być 

podmioty wspierające GTD sp. z o.o. w zakresie obsługi procesu reklamacyjnego, takie jak firmy świadczące usługi z zakresu 

IT czy transportu przesyłek (kurierzy). Podstawą przetwarzania danych jest konieczność podjęcia działań przed zawarciem 

umowy i rozpatrywania związanych z nią roszczeń (reklamacji). Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu 

przedawnienia wzajemnych roszczeń. Posiadają Państwo prawo do: 

 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciw wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;  

 Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia reklamacji. Wszelkie zapytania oraz 

oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe: 

Dane kontaktowe administratora danych: 

GTD sp. z o.o. ul. Pachońskiego 5d/87, 31-223, Kraków., biuro@malou.pl 

 
 ………………..  

(podpis) 

  

 

 


