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Niniejszym oświadczam, iż na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) odstępuję od:

Numer Umowy Kompleksowej Sprzedaży Paliwa Gazowego**

Numer Umowy Kompleksowej dla Energii Elektrycznej**

zawartej/-ych z Fortum Marketing and Sales Polska S.A. 

w dniu                   w

Miejscowość, data

Oznaczenie partnera

Czytelny podpis Odbiorcy

Imię

Numer telefonu***

Adres punktu poboru energi elektrycznej/paliwa gazowego
adres/punkt w sieci, w jakim dokonywany jest pomiar zużytej energii elektrycznej lub paliwa gazowego. Jeżeli pod jednym adresem znajduje się więcej 
niż jedno urządzenie pomiarowe, wówczas są one odrębnymi punktami poboru energii/gazu

Kod pocztowy

Ulica Nr domu / mieszkania

Miejscowość

Nazwisko

Adres e-mail***

Fortum Marketing and
Sales Polska S.A.

Odbiorca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia, a w przypadku osób, które w chwili zawarcia umowy 
miały ukończone 60 lat - w terminie 30 dni od jej zawarcia, bez żadnych konsekwencji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celach związanych z procesem odstąpienia od zawartej umowy 
tj. w celu połączenia dokumentu odstąpienia z odpowiednią umową oraz weryfikacji skuteczności odstąpienia. Państwa dane zostaną 
trwale usunięte z systemów informatycznych i nieinformatycznych Fortum, z przyczyn organizacyjno-technicznych, w ciągu 3 miesięcy 
od daty odstąpienia, ze skutkiem na koniec trzeciego miesiąca, w związku z czym nie ma konieczności składania odrębnego wniosku o 
usunięcie danych osobowych i zaprzestanie ich przetwarzania. Do tego czasu wszelkie dane będą jedynie przechowywane i nie będą 
wykorzystywane w żaden sposób. Więcej informacji na temat ochrony danych Fortum znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: 
www.fortum.pl/dbamy-o-twoja-prywatnosc. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. Prywatności: rodo@fortum.com.

* Niniejszy formularz ma charakter pomocniczy, a skorzystanie z niego nie jest warunkiem skuteczności odstąpienia od Umowy.
** Zaznaczyć właściwe. W przypadku nieznaznaczenia żadnej opcji, gdy zawarli Państwo Umowę Kompleksowa Sprzedaży Paliwa Gazowego i Umowę Kompleksową  
dla Energii Elektrycznej, przyjmuje się odstąpienie od dwóch umów jednocześnie.
***Podanie Pani/Pana numeru telefonu i/lub adresu e-mail ułatwi nam kontakt w razie takiej potrzeby. Podanie tych danych jest w pełni dobrowolne.
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Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy*


