KAIP SUSIKURTI IR NAUDOTIS KLIENTO PASKYRA GOMEZ.LT

MY GOMEZ

Norėdami susikurti kliento paskyrą internetinėje parduotuvėje gomez.lt, spauskite mygtuką "MY
GOMEZ", esantį puslapio dešinės pusės viršutiniame kampe, vėliau spauskite "Susikurti paskyrą".
Taip pat galite naudotis mygtuku "Susikurti paskyrą", pasirodantį užsakymo pateikimo metu
(atsidariusiame puslapyje ir paspaudus krepšelyje esantį mygtuką "Toliau").

Privalomų duomenų
pateikimas

Registracijos lauke reikia pateikti savo duomenis:

vardą ir pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį,
savo kreipinį (Ponas/Ponia),

klientams juridiniams asmenims papildomai įrašyti įmonės pavadinimą.
Slaptažodžio įvedimas Nustatykite savo slaptažodį, leidžiantį patekti į kliento paskyrą. Slaptažodis privalo susidėti iš mažiausiai 8
ženklų, iš kurių mažiausiai viena mažoji raidė, didžioji raidė ir skaičiaus (arba specialus ženklas).
Sutikimas su
Turite nurodyti, ar susipažinote ir sutinkate su internetinės parduotuvės gomez.lt reglamentu. Jūs galite
reglamentu
nesusipažinti ir nesutikti su reglamentu, tačiau be tokio pareiškimo negalėsite pateikti užsakymo.
Sutikimas tvarkyti
Siekdami susikurti ir naudotis kliento paskyra, privalote duoti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis,
asmens duomenis
jeigu norite susikurti ir naudotis kliento paskyra internetinėje parduotuvėje gomez.lt bei leisti Jūsų
duomenis tvarkyti su "Gomez" bendradarbiaujantiems subjektams, kliento paskyros aptarnavimo tikslais.
Turite teisę nepateikti savo duomenų, tačiau jų nepateikus (arba pašalinus) ir/arba nedavus sutikimo
tvarkyti reikalaujamų asmens duomenų dėl kliento paskyros sukūrimo ir naudojimo neleidžiama susikurti,
naudotis ir tvarkyti kliento paskyros.
Klientas turi teisę patekti į savo duomenų turinį ir jį tvarkyti, taip pat bet kuriuo metu asmens duomenis
pašalinti. Savo prašymą galima siųsti raštu arba el. paštu, naudojant šį adresą: parduotuve@gomez.lt.
Asmens duomenų administratorius - GOMEZ S.A.
su registruota buveine Poznanėje (60-693), Tomasza Drobnika 2, įregistruota Lenkijos
įmonių registre KRS numeriu 0000934369 (registro bylos saugojamos Poznanės miesto apylinkės teisme Nowe Miasto ir Wilda Poznanėje, Lenkijos įmonių registro VIII ekonomikos skyriuje), mokesčių mokėtojo
identifikacijos kodas (NIP) 9721248769 ir įmonės kodas REGON 302694351, esantis internetinės
parduotuvės gomez.lt savininku.

Fakultatyvūs
duomenys,
pareiškimai ir
sutikimai

Paskyros sukūrimas

Prisijungimas prie
kliento paskyros

Naudojimasis kliento
paskyra

Privatumo politika, detaliai reguliuojanti klausimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu ir gautu
sutikimu juos tvarkyti prieinama čia).
Pasirinktinai galite (tačiau nebūtina, norint susikurti kliento paskyrą) :
pateikti informaciją apie tai, iš kur sužinojote apie gomez.lt,
pateikti gimimo datą,
prisijungti prie prieinamų gomez.lt programų (pvz. Gomez Club),
duoti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis kitokiais tikslais (pvz. gauti naujienlaiškį - prekybinę
informaciją).
Užpildžius registracijos blanką reikiamais duomenimis, pareiškimais ir sutikimais, paspauskite apačioje
mygtuką "Susikurti paskyrą".
Kliento paskyra sukurta!
Norint internetinėje parduotuvėje gomez.lt prisijungti prie kliento paskyros, spauskite mygtuką "MY
GOMEZ", esantį puslapio dešinės pusės viršutiniame kampe, o vėliau įrašykite savo el. pašto adresą ir
spauskite "Prisijungti".
Prisijungimą prie kliento paskyros galite padaryti užsakymo pateikimo metu (atsidariusiame puslapyje
paspaudus krepšelio mygtuką "Toliau").
Prisijungus, kliento paskyros turinys prieinamas tuomet, kai paspaudžiate mygtuką su kliento vardu,
esantį puslapio dešinės pusės viršutiniame kampe.
Kai kuriose žymelėse galima naudotis prieinamais kliento paskyros funkcionalumais.
Žymelėje "Profilis" galima patikrinti ir atlikti pateiktų asmens duomenų, pareiškimų ir duotų sutikimų
pokyčius. Norėdami užtvirtinti įvestus pokyčius, spauskite puslapio apačioje esantį mygtuką "Išsaugoti".
Kliento paskyros slaptažodį reikia keisti ne rečiau kaip kas 30 dienų.
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Kliento paskyros
atsisakymas

Jeigu pateiktų duomenų pašalinimas arba pareiškimo/duoto sutikimo atšaukimas (pvz. kai nepa teikiamas
pareiškimas dėl internetinės parduotuvės gomez.lt reglamento priėmimo, nėra duoto sutikimo tvarkyti
duomenis kliento paskyros naudojimo tikslais, kai pašalinami duomenys, kurių pateikimas būtinas, norint
susikurti kliento paskyrą) neleidžia įvykdyti sudarytos sutarties su klientu, dėl naudojamos kliento
paskyros, negalima pašalinti duomenų (nepateikus naujų) ir atšaukti pateikto pareiškimo/duoto sutikimo
– vietoje to Jums būtina pašalinti kliento paskyrą (šiais tikslais raštu arba el. paštu susisiekite su "Gomez"
klientų aptarnavimo biuru). Visi kontaktiniai duomenys pateikti čia.
Galite bet kuriuo metu atsisakyti kliento paskyros puslapyje gomez.lt. Atsisakius kliento paskyros,
automatiškai ji pašalinama iš internetinės parduotuvės gomez.lt ir prarandami visi šioje paskyroje užrašyti
duomenys, sustabdoma galimybė naudotis kai kuriomis papildomomis gomez.lt funkcijomis ir
paslaugomis, kurios prieinamos tik turint kliento paskyrą.
Norint atsisakyti kliento paskyros, galite pasinaudoti kliento paskyros atsisakymo blanko pavyzdžiu, tačiau
tai nėra privaloma. Kliento paskyros atsisakymo blanko pavyzdį galima parsisiųsti čia.
Kliento paskyros atsisakymą galima siųsti į "Gomez" raštu arba el. paštu, vadovaujantis nurodytu adresu:
GOMEZ S.A.
Klientų aptarnavimo biuras
Diamentowa 9
62-002 Suchy Las
Lenkija/Poland
el. paštas: parduotuve@gomez.lt, infolinija: + 37 052 101 688
Atsisakius kliento paskyros, tuo pačiu atsisakoma papildomos paslaugos, šiuo atveju kliento paskyros
teikimo sutarties, kurią teikė "Gomez" internetinio puslapio gomez.lt pagalba (atsisakymo atveju per 14
dienų nuo kliento paskyros sukūrimo) arba staigiai atsisakius šios sutarties (jeigu atsisakymas pateiktas
praėjus 14 dienų laikotarpiui nuo kliento paskyros sukūrimo arba atsisakymas pateiktas nepraėjus 14
dienų nuo kliento paskyros sukūrimo, klientas taip nurodė). Kiekvienu atveju kliento paskyros atsisakymas
yra nemokamas.
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