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OPIS PRODUKTU WYSŁANY PRZEZ ODEBRANY PRZEZ 

Pracownik Herbalife___________________________________  Data ______________________ 

Herbalife Nutrition udziela Partnerom Herbalife Nuitrition zezwolenia na powielanie niniejszego formularza. Oryginał wyślij do Herbalife Nutrition. Kopię zatrzymaj do swoich akt. HERBALIFE POLSKA 
SP Z O.O. Wszystkie prawa zastrzeżone 

* Oryginalne etykiety produktów - usuń etykietę z produktu zwracanego  i wyślij z dokumentami

ŻĄDANIE KLIENTA 
DOTYCZĄCE ZWROTU CENY ZAKUPU 

DZIAŁ OBSŁUGI PARTNERÓW 
HERBALIFE NUTRITION 

Tel. 22 703 76 00 

Adres do wysyłki dokumentów dotyczących 
zwrotu:  
Herbalife Polska Sp.z.o.o. 
Eurocentrum Office Complex; budynek Gamma
Al.Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa

KLIENT NIEZALEŻNY PARTNER HERBALIFE NUTRITION 

Imię i nazwisko ______________________________________ 
Adres ______________________________________________ 
Kod pocztowy _______________________________________ 
Miejscowość ________________________________________ 
Email ______________________________________________ 
Tel ________________________________________________ 

Numer ID_____________________________________________ 
Imię i nazwisko ________________________________________ 
Adres ________________________________________________ 
Kod pocztowy _________________________________________ 
Miejscowość __________________________________________ 
Tel __________________________________________________ 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU ROZPATRZONY ZWROT WYSŁAĆ DO 

Żądam zwrotu ceny zakupu za (prosimy również podać powód 
braku satysfakcji z produktu)____________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

Imię i nazwisko ________________________________________ 
Adres  _______________________________________________ 
Kod pocztowy _________________________________________ 
Miejscowość__________________________________________ 
Tel __________________________________________________ 

Zgodnie z Gwarancją Satysfakcji Herbalife Nutrition: Niniejszym zwracam kopię mojego formularza zamówienia detalicznego wraz z 
oryginalnymi etykietami produktów*mojemu Niezależnemu Partnerowi Herbalife Nutrition, w celu otrzymania: 

□ Rabatu na zakup innych produktów Herbalife Nutrition, lub
□ Zwrotu pełnej ceny zakupu wskazanej poniżej.

Oświadczam, że w dniu _________________ poprosiłem o zwrot lub rabat na zakup innych produktów Herbalife Nutrition w wysokości 
_______________ i potwierdzam otrzymywanie: 

□ Zwrotu          □ Rabatu na zakup innych produktów Herbalife Nutrition

Podpis klienta: _______________________________________________________ Data: _______________________

NINIEJSZY FORMULARZ JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE Z KOPIĄ ZAMÓWIENIA DETALICZNEGO/FAKTURY 
Twoje informacje zostaną wykorzystane przez Niezależnego Partnera Herbalife Nutrition oraz Herbalife Nutrition, wymienione na górze tego 
formularza zgodnie Polityką prywatności umieszczoną na odwrocie tego formularza. 

DO HERBALIFE NUTRITION 
Zaświadczam, że dnia ___________________dokonałem zwrotu wyżej wymienionej kwoty klientowi, lub na prośbę mojego klienta udzielam 
rabatu na zakup innych produktów Herbalife Nutrition. (Szczegółowe informacje na temat gwarancji satysfakcji Herbalife Nutrition 
znajdziemy na MyHerbalife.com). Niezużytą część produktu wraz dowodem dokonania zakupu przez klienta/kopią formularza zamówienia 
detalicznego oraz kopią faktury zakupu produktu w Herbalife Nutrition zwracam niniejszym w celu wymiany na taki sam produkt. 

Podpis Partnera Herbalife Nutrition ___________________________________     Data __________________________________ 

UWAGA DLA PARTNERA HERBALIFE NUTRITION 
Niniejszy formularz musi być dokładnie wypełniony i podpisany, zwrócony do Herbalife Nutrition wraz z oryginalnymi etykietami 
produktów * i dowodem dokonania zakupu przez klienta/ kopią formularza zamówienia detalicznego oraz kopią faktury zakupu 
produktu w Herbalife Nutrition w ciągu trzydziestu dni od daty dokonania zwrotu. 

ZAŚWIADCZENIE HERBALIFE NUTRITION 
Oryginalne etykiety produktów *  i dowód dokonania zakupu przez klienta/kopia formularza zamówienia detalicznego oraz kopia 
faktury zakupu produktu w Herbalife Nutrition dotarły do Herbalife Nutrition w ciągu trzydziestu dni od daty dokonania zwrotu przez 
klienta i został wymieniony na taki sam produkt. 
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30-DNIOWA GWARANCJA ZWROTU CENY ZAKUPU DLA KLIENTA 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Jako Twój Niezależny Partner Herbalife Nutrition i kontroler będę zbierać i przetwarzać dane osobowe wymienione w niniejszym formularzu 
zamówienia w celu przetworzenia Twojego zamówienia, aby wypełnić moje zobowiązania umowne, kontroli jakości, co leży w moim 
uzasadnionym interesie, oraz dla spełnienia moich zobowiązań prawnych i obowiązku przestrzegania przepisów. Niedostarczenie informacji 
uniemożliwi mi wypełnienie moich zobowiązań umownych wobec Ciebie i Herbalife Nutrition. Mogę również wykorzystywać Twoje dane do 
marketingu bezpośredniego, z zastrzeżeniem każdej zgody lub innych wymogów prawnych, które mogą mieć zastosowanie w Twojej 
jurysdykcji. Jestem zobowiązany do przetwarzania Twoich informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami postępowania 
Herbalife Nutrition. Przechowam Twoje dane tak długo, jak to konieczne dla celów, dla których zostały zebrane, i tak długo, jak wymagają 
tego przepisy prawa (ale w żadnym wypadku nie krócej niż dwa (2) lata). 

W zależności od obowiązującego prawa, możesz mieć różne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych w stosunku do mnie jako 
Niezależnego Partnera Herbalife Nutrition. Prawa te to prawo do wglądu w dane, sprostowania danych, ograniczania lub sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych do innego kontrolera i prawo do trwałego usunięcia danych. Prawa te podlegają 
ograniczeniom określonym prawem. Aby skorzystać z tych uprawnień lub dowiedzieć się więcej o moich praktykach dotyczących 
prywatności, skontaktuj się ze mną bezpośrednio, korzystając z informacji znajdujących się w górnej części tego formularza. 

Mogę udostępnić Twoje dane firmie HERBALIFE POLSKA Sp. z o.o. REGON: 010394095; NIP: 5260028831 („Herbalife Nutrition”). Robię to, 
kierując się moim uzasadnionym interesem biznesowym, aby przetwarzać Twoje zamówienia i w inny sposób wspierać moją działalność 
gospodarczą oraz utrzymywać optymalne funkcjonowanie Planu Sprzedaży i Marketingu Herbalife Nutrition zgodnie z wszelkimi 
wymogami prawnymi i umownymi, którym podlegam. 

Herbalife Nutrition wykorzysta Twoje dane jako kontroler i zastosuje zasady określone w polityce prywatności, znajdującej się pod adresem 
https://www. herbalife.pl/polityka-prywatnosci . Jak stwierdzono w tym artykule, Herbalife Nutrition może z kolei dzielić się danymi 
z podmiotami stowarzyszonymi, w tym z oddziałami Herbalife Nutrition zlokalizowanymi w krajach poza Unią Europejską, takich jak Stany 
Zjednoczone, które mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych jak Twój własny kraj. Zapoznaj się z polityką prywatności 
Herbalife Nutrition, aby uzyskać informacje na temat kroków podjętych przez Herbalife Nutrition, aby zabezpieczyć Twoje dane i chronić 
informacje, gdy są one przekazywane podmiotom stowarzyszonym spoza Europy. Zgodnie z informacjami zawartymi w polityce 
prywatności, Herbalife Nutrition może udostępniać informacje o Tobie innym stronom zgodnie z wymogami ustawowymi lub w celu 
zastosowania się do wezwania sądowego, postępowania sądowego lub podobnego procesu sądowego lub arbitrażowego, w tym do 
ujawnienia upoważnionym audytorom zewnętrznym lub organom rządowym. Herbalife Nutrition lub jego upoważnieni przedstawiciele 
mogą kontaktować się z Państwem bezpośrednio w celu spełnienia wymogów prawnych i obowiązku przestrzegania przepisów przez 
Herbalife Nutrition. 

W zależności od obowiązującego prawa, możesz mieć różne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych w stosunku do Herbalife 
Nutrition. Prawa te to prawo do wglądu w dane, sprostowania danych, ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do 
przeniesienia danych do innego kontrolera i prawo do trwałego usunięcia danych. Prawa te podlegają ograniczeniom określonym prawem. 
Aby skorzystać z tych praw w odniesieniu do Herbalife Nutrition, lub uzyskać więcej informacji zapoznaj się z polityką prywatności Herbalife 
Nutrition lub skontaktuj się z Herbalife Nutrition pod adresem privacy@herbalife.com. Zgodnie z polityką prywatności, jeśli jesteś w Unii 
Europejskiej i masz obawy co do wykorzystania przez Herbalife Nutrition Twoich danych osobowych, których Herbalife Nutrition nie może 
rozwiązać w sposób satysfakcjonujący, masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru w Twojej jurysdykcji. 

Herbalife Nutrition udziela Partnerom Herbalife Nuitrition zezwolenia na powielanie niniejszego formularza. Oryginał wyślij do Herbalife Nutrition. Kopię zatrzymaj do swoich akt. HERBALIFE POLSKA SP 
Z O.O. Wszystkie prawa zastrzeżone 




