
FORMULÁŘ PRO VÝMĚNU ZBOŽÍ 
           ……………………….. 

                   (datum) 
FORMULÁŘ PRO VÝMĚNU ZBOŽÍ KOUPENÉHO 

V INTERNETOVÉM OBCHODĚ YESjewellery.com 

Číslo objednávky …………….....……….………………………………………………………………………………………………… 

Jméno a příjmení 

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

Adresa zákazníka 

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

 
Model a cena vrácených šperků: 

                         (model)                                (cena)                                           (model)                              (cena) 

1# …………………………………………..      …………… 4#…………………………………………..      ……………  
2# …………………………………………..      …………… 5#…………………………………………..      …………… 
3# …………………………………………..      …………… 6#…………………………………………..      ……………  
Model a cena požadovaných šperků: 

                         (model)                                (cena)                                           (model)                              (cena) 

1# …………………………………………..      …………… 4#…………………………………………..      ……………  
2# …………………………………………..      …………… 5#…………………………………………..      …………… 
3# …………………………………………..      …………… 6#…………………………………………..      ……………  
 

Výše vratky 
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Číslo bankovního účtu 

                          

 

Poznámky 

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

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

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

Nákup na YES.pl (s dopravou kurýrní službou) – výměna zboží do 30 dnů 

● Právo na výměnu zboží neopravňuje ke vrácení zboží s gravírováním, které bylo zákazníkovi provedeno na zakázku,                
a zboží, které se nevyskytuje ve standardní nabídce YES.pl (speciální objednávka) – podrobné informace jsou              
uvedeny v Obchodních podmínkách prodejny. 

● Měněné zboží musí být doručeno internetovému obchodu společně se štítkem, účtenkou/fakturou, zboží nesmí             
vykazovat známky používání. 

● S požadavky, které se týkají výměny zboží, se prosím obracejte na poradce pro zákazníky              
(shop@yesjewellery.com).  

● Odpovědnost za zásilku, kterou odesílá spotřebitel, nese spotřebitel. 
 

Informační doložka: 

Osobní údaje, které jste nám poskytl/a, budou zpracovávány prodejcem, jenž je správcem osobních údajů (YES Biżuteria S.A., se sídlem v                  
Poznani, ul. Świerzawska 1, 60-321), pouze pro účely související s vrácením/výměnou zboží, v souladu s pravidly určenými v obchodních                   
podmínkách internetového obchodu YES.pl a po dobu nezbytnou pro vrácení/výměnu. Máte právo požádat správce osobních údajů o přístup ke                   
svým údajům, jejich úpravu, odstranění nebo omezení jejich zpracování, dále pak můžete vznést námitku proti jejich zpracování a také podat                    
stížnost u dozorového úřadu. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty pouze znalcům v oboru nebo výrobcům vráceného zboží za účelem                    
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ověření pravosti vráceného zboží. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro vrácení/výměnu zboží. Veškeré dotazy, které se týkají                   
zpracování údajů prodejcem, prosím směřujte na e-mailovou adresu: iod@yes.pl 
 
Prohlášení: 

Jsem si vědom/a, že osobní údaje, které jsem poskytl/a, bude prodávající (YES Biżuteria S.A., se sídlem v Poznani, ul. Świerzawska 1, 60-321                    
Poznań) jako správce osobních údajů zpracovávat pro účely související s vrácením/výměnou předmětu smlouvy a splněním požadavků, které                 
s ní souvisí, a to za podmínek určených v příslušných právních předpisech. Vím, že mám právo požádat správce osobních údajů o přístup                     
ke svým údajům, jejich úpravu, odstranění nebo omezení jejich zpracování, popř. vznést námitku proti jejich zpracování a také podat stížnost                   
u dozorového úřadu. 

 

 

 …………………………………………….. 
                     (podpis zákazníka) 
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