
KLIENTO PASKYROS GOMEZ.LT ATSISAKYMO PARAIŠKA  
 

  "Gomez " duomenys   Pateikimo data  
  GOMEZ S.A.     

  Biuro Obsługi Klienta/Klientų aptarnavimo biuras     

  Diamentowa 9 PARDUOTUVE@GOMEZ.LT _____________________  

  62-002 Suchy Las     

  Lenkija/Poland     

  Kliento duomenys (* - privalomi duomenys)     

  Vardas ir pavardė*      
        

  Adresas*      
        

  El. pašto adresas - toks      

  pats, koks pateiktas      

  puslapio gomez.lt kliento      

  paskyroje      

  Kontaktinis el. pašto      

  adresas (neprivaloma)      

  Telefonas (neprivaloma)      
        

  Kliento paskyros atsisakymas     
        

 
Pareiškiu, kad atsisakau naudotis internetinės parduotuvės gomez.lt kliento paskyra.   
Atsisakymo priežastis (neprivaloma)  
Mano atsisakymo priežastis:  

 
 
 

Svarbi "Gomez" informacija 
 

 
Gerbiamas kliente,  
primename, kad Jums atsisakius naudotis internetinės parduotuvės gomez.lt kliento paskyra, joje bus pašalinti visi paskyroje esami duomenys, 
ko pasėkoje negalėsite naudotis kai kuriomis gomez. lt funkcijomis ir paslaugomis, kurių veikimui privaloma turėti kliento paskyrą (pvz. naudotis 
internetiniame puslapyje gomez.lt nuolaidomis su programa Gomez Club). 

 
Atsiminkite, kad atsisakius kliento paskyros automatiškai būsite pašalintas iš programos Gomez Club (ir kitų "Gomez" programų/akcijų, kuriose 
gali dalyvauti asmuo, turintis kliento paskyrą - pgl. tam tikros programos/akcijos reglamentą) dalyvių. Atsisakydami dalyvauti programoje 
Gomez Club, prarasite Jums priklaususias programos Gomez Club pagrindu nuolaidas ir visus duomenis, susijusius su nuolaidomis.  

 
 
 

Kliento parašas  
 
 
 
 
 
 
 
Pateikus kliento paskyros atsisakymo paraišką, "Gomez" tvarko Jūsų asmens duomenis kliento paskyros atsisakymo paraiškos nagrinėjimo procesui.  
Jūsų asmens duomenų administratorius yra:  
Akcinė bendrovė "Gomez"   

Tomasza Drobnika 2, 60-693 Poznań 

Įmonės registro numeris (KRS) 0000934369 (Lenkijos įmonių registras) | Mokesčių mokėtojo identifikacijos kodas (NIP) 9721248769 | Įmonės kodas (REGON) 

302694351 

registro bylos saugojamos Poznanės miesto apylinkės teisme - Nowe Miasto ir Wilda Poznanėje Lenkijos įmonių registro VIII ekonomikos skyriuje, įstatinis kapitalas 

100 000 PLN, apmokėtas pilnai 

skyriuje Kokius privaloma perduoti asmens duomenis, norint atsisakyti kliento paskyros? 

• vardą ir pavardę (privaloma)  
• adresą (privaloma)  
• kliento paskyros el. pašto adresą (privaloma)  
Aukščiau nurodytus asmens duomenis privaloma pateikti, tačiau nebūtina. Nepateikus privalomų asmens duomenų, negalima priimti ir išnagrinėti kliento paskyros atsisakymo 

paraiškos. Nepateikus neprivalomų papildomų duomenų, negalima naudotis papildomomis galimybėmis, kurioms tie duomenys yra reikalingi (pvz. kliento paskyros 

atsisakymo atveju be telefono numerio nebus galima kontaktuoti su klientu). 
 
Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, juos keisti, apriboti jų tvarkymą, nesutikti su jų tvarkymu pagal pagrįstus "Gomez" interesus, prieštarauti tvarkyti duomenis 

tiesioginės rinkodaros (įskaitant profiliavimo) tikslu, iš naujo pateikti sutikimą tvarkyti duomenis, perkelti duomenis ir pateikti skundą stebėjimo organui. 
 
Detali kliento paskyros atsisakymo ir tuo tikslu tvarkomų asmens duomenų informacija bei Jūsų teisės pateiktos Reglamente ir Privatumo politikoje, su kuriomis galima 

susipažinti mūsų internetiniame puslapyje gomez.lt.  

mailto:parduotuve@gomez.lt
https://gomez.pl/upload/LTterms/1_Internetins_parduotuvs_gomez.lt_reglamentas_LT.pdf
http://gomez.pl/upload/LTterms/7_Privatumo_politika_gomez.lt_LT.pdf

