PROGRAMOS GOMEZ CLUB ATSISAKYMO BLANKAS
Pateikimo data

"Gomez " duomenys

GOMEZ S.A.
Gomez Club
Diamentowa 9
62-002 Suchy Las
Lenkija/Poland
Kliento duomenys (* - privalomi duomenys)

PARDUOTUVE@GOMEZ.LT

_____________________

Vardas ir pavardė*
El. pašto adresas - toks
pats, koks pateiktas
puslapio gomez.lt kliento
paskyroje
Kontaktinis el. pašto
adresas (neprivaloma)
Telefonas (neprivaloma)
Programos Gomez Club atsisakymas

Pareiškiu, kad atsisakau dalyvauti programoje Gomez Club.
Atsisakymo priežastis (neprivaloma)
Mano atsisakymo priežastis:

Svarbi "Gomez" informacija
Gerbiamas kliente,
primename, kad atsisakydami dalyvauti programoje Gomez Club prarasite galimybę naudotis dalyviams skirtomis nuolaidomis ir neteksite visų
nuolaidoms reikiamų duomenų.
Kliento parašas

Jei nuspręsite atšaukti savo dalyvavimą „Gomez Club“ programoje, „Gomez“ tvarko Jūsų asmeninius duomenis, kad galėtų atšaukti dalyvavimą „Gomez Club“.
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 Kokių asmens duomenų reikia norint atsisakyti dalyvavimo "Gomez Club" programoje?
•
•

vardas ir pavardė (būtina)
"Gomez Club" kortelės numeris arba el. pašto adresas, susietas su Kliento paskyra svetainėje gomez.lt (būtina))

Aukščiau nurodytų asmens duomenų, nurodytų kaip reikalaujami, pateikimas yra savanoriškas, tačiau nepateikus šių asmens duomenų neįmanoma priimti ir apsvarstyti
galimybę atsisakyti dalyvavimo programoje. Nepateikus papildomų duomenų, nurodytų kaip neprivalomi, neleidžiama naudotis papildomomis galimybėmis, kurioms šie
duomenys yra reikalingi (pvz., nepateikus telefono numerio, tokiu būdu negalima susisiekti su Klientu, siekiant atsisakyti dalyvavimo "Gomez Club" programoje).
Jūs turite teisę prieiti prie duomenų, juos taisyti, ištrinti duomenis, apriboti duomenų tvarkymą, prieštarauti duomenų tvarkymui remiantis teisėtu „Gomez“ interesu, prieštarauti
duomenų tvarkymui tiesioginei rinkodarai (įskaitant profiliavimą), atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, perduoti duomenis ir pateikti skundą priežiūros institucijai.
Jūs turite teisę prieiti prie duomenų, juos taisyti, ištrinti duomenis, apriboti duomenų tvarkymą, prieštarauti duomenų tvarkymui remiantis teisėtu „Gomez“ interesu,
prieštarauti duomenų tvarkymui tiesioginei rinkodarai (įskaitant profiliavimą), atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, perduoti duomenis ir pateikti skundą priežiūros institucijai.

