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Vásárlói Fiók létrehozásához a gomez.hu webáruházban kattints a „MY GOMEZ” gombra az oldal jobb  
felső sarkában, majd válaszd a „Fiók létrehozása” mezőt.  
A „Fiók létrehozása” gombra kattinthatsz a megrendelés leadása során is (miután a Kosárban a „Tovább”  
gombra klikkeltél, meg fog jelenni az oldalon).  
A regisztrációs űrlapon meg kell adni az alábbi adatokat:  
utónév és vezetéknév, e-mail cím és telefonszám  
megszólítás (Úr/Hölgy),  
ha a Vásárló gazdasági társaság, a cég neve.  
Állítsd be a jelszót, amellyel beléphetsz a saját Vásárlói Fiókodba. A jelszónak legalább 8 karaktert kell  
tartalmaznia, melyek között található legalább egy: kis betű, nagy betű és szám (vagy más speciális jel).  

Szabályzat elfogadása   Feltétlenül meg kell jelölnöd, hogy elolvastad és elfogadod a gomez.hu webáruház Szabályzatát. A 
 Szabályzat megismerése és elfogadása önkéntes, azonban annak hiányában a Vásárló nem adhat le 
 rendelést a gomez.hu cím alatt található webáruházban, illetve nem élhet a Gomez által elektronikus 
 úton nyújtott egyes szolgáltatásokkal. 

Adatvédelmi Miután elfogadtad a szabályzatot és létrehoztad a Vásárlói Fiókod, a Gomez feldolgozza a személyes 
irányelvek (személyes adataidat, amelyeket a Vásárlói Fiók regisztrációs űrlapján adtál meg, valamint a Vásárlói Fiók Vásárló 
adatok) adatai menüpont alatt szerepelnek; abból a célból, hogy létrehozza és használhasd a gomez.hu 
 webáruház Vásárlói Fiókját. 

 Mely személyes adatok megadására van szükség a Vásárlói Fiók létrehozásához? 
 •  Vásárló utóneve és vezetékneve (kötelező) 
 •  e-mail (kötelező) 
 •  vállalkozás esetén: cég neve és adószáma (csak vállalkozás esetén kötelező) 

 A kötelezőnek feltüntetett személyes adatok megadása önkéntes, azonban annak hiányában a Vásárló 
 nem hozhat létre Vásárlói Fiókot, nem adhat le rendelést a gomez.hu cím alatt található webáruházban, 
 illetve nem  élhet a Gomez által elektronikus úton nyújtott egyes szolgáltatásokkal. A további, 

 opcionálisnak feltüntetett, nem kötelező személyes adatok hiánya esetén bizonyos opciók nem érhetők 

 el, ha azoknak feltétele az adat ismerete (pl. ha nem kerül megadása Vásárlói Fiók oldalán második 

 kézbesítési cím, a megvásárolt terméket nem lehet másik címre kézbesíteni). 

 Részletes információt találsz a Vásárlói Fiókról, annak létrehozása céljából megadott személyes adataid 
 Gomez általi kezeléséről, illetve a Téged megillető jogokról a Szabályzatban és az Adatvédelmi 
 irányelvekben, a gomez.hu webáruház internetes oldalán.  
   

Fiók létrehozása Miután kitöltötted a regisztrációs űrlapon a szükséges adatokat, a nyilatkozatot és jóváhagyást, kattints 

 az oldal alján a „Fiók létrehozása” gombra. 

 A Vásárlói Fiók létrejött! 

Bejelentkezés a A bejelentkezés a Vásárlói Fiókba a gomez.hu webáruházban a jobb felső sarokban található „MY 
Vásárlói Fiókba GOMEZ” megnyomása után lehetséges; add meg az e-mail címet és a jelszót, majd kattints a 

 „Bejelentkezés” gombra. 
 A Vásárlói Fiókodba a megrendelés leadása során is be tudsz jelentkezni (a Kosárban a „Tovább” gombra 
 klikkelve jelenik meg). 

Vásárlói Fiók A bejelentkezés után a Vásárlói Fiók tartalma az oldal jobb felső sarkában, a Vásárló nevére kattintva 
használata érhető el. 
 Az egyes füleken megtalálhatók a Vásárlói Fiók különböző elérhető funkciói. 
 A „Profil” fül alatt megtekinthetők és módosíthatók a korábban megadott személyes adatok, valamint a 
 nyilatkozat és jóváhagyás. A változtatások elmentéséhez kattints a „Mentés” gombra az oldal alján. 
 A Vásárlói Fiókhoz tartozó jelszót legalább 30 naponta meg kell változtatni. 

 Ha a megadott adatok törlése vagy a nyilatkozat/jóváhagyás visszavonása (pl. a gomez.hu webáruház 

 Szabályzata nem kerül jóváhagyásra, nincs beleegyezés a Vásárlói Fiók használatához szükséges 

 személyes  adatok  kezelésébe,  A  Vásárlói  Fiók  létrehozásához  nélkülözhetetlen  adatok  törlése) 

 ellehetetleníti a Vásárló és a Gomez között távolból kötött szerződés végrehajtását a Vásárlói Fiók 
 használata alatt, az adatokat nem lehet törölni (új megadása nélkül) és a nyilatkozat/jóváhagyás nem  
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vonható vissza – a Vásárlói Fiókot lehet megszüntetni (ennek érdekében keresd fel a Gomez 
Ügyfélszolgálatát írásban vagy e-mailben – az elérhetőségeket itt találod).  

Lemondás a Vásárlói Bármikor lemondhatsz a gomez.hu Vásárlói Fiókról. A Vásárlói Fiókról történő lemondás után a fiók  
Fiókról törlődik a gomez.hu oldalról, valamint elveszik a fiókban mentett minden adat. A gomez.hu 

webáruházban elérhető egyes további szolgáltatások és funkciók nem lesznek elérhetők, amennyiben 
azok követelménye a Vásárlói Fiók megléte. 

 

Vásárlói Fiókról a Vásárlói Fiók lemondása űrlap kitöltésével mondhatsz le, annak használata azonban 
nem kötelező. Űrlapot a Vásárlói Fiók lemondásához itt tölthetsz le. 

 

A Vásárlói Fiók a Gomez-nek címzett írásos levélben vagy e-mailben mondható le, az alábbi 
elérhetőségeken:  
GOMEZ S.A. 
Ügyfélszolgálati Iroda  
Diamentowa 9  
62-002 Suchy Las  
Lengyelország/Poland  
e-mail: shop@gomez.hu 

 

A lemondás a Vásárlói Fiókról egyúttal elállást jelent a Vásárlói Fiók formájában kiegészítő szolgáltatások 
nyújtására kötött szerződéstől, melyeket a gomez.hu webáruházon keresztül a Gomez elektronikus úton 
nyújt (amennyiben a lemondás a Vásárlói Fiók létrehozását követő 14 napon belül történik), vagy a 
szerződés azonnali felbontásával jár (ha a lemondás a Vásárlói Fiók létrehozását követő 14 nap elteltével 
történik, vagy a Vásárló a Vásárlói Fiók létrehozását követő 14 napon belül kéri). A Vásárlói Fiók 
lemondása minden esetben ingyenes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GOMEZ Részvénytársaság  
Tomasza Drobnika 2, 60-693 Poznan, Lengyelország/Poland  
KRS 0000934369 (Országos Bírósági Nyilvántartás cégjegyzéke) | VAT PL9721248769 | szám REGON 302694351 nyilvántartási akták helye:  
Poznańi Kerületi Bíróság - Nowe Miasto és Wilda, Poznań, VIII Gazdasági osztály - Országos Bírósági Nyilvántartás, alaptőke 100 000 PLN, teljes egészében befizetve 

 

https://gomez.pl/upload/HUterms/10_Minta_gomez.hu_Vasarloi_Fiok_lemondasa_urlap_HU.pdf

