
   

 

  SKUNDO PARAIŠKA 
       

 "Gomez" duomenys   Paraiškos pateikimo data  

 Gomez S.A.     

 ul. Św. Mikołaja 1     

 62-080 Swadzim     

 Poland   ____________________ d. 

      

 Kliento duomenys (* - privalomi duomenys)     

 Vardas ir pavardė*      
       

 Adresas*      
       

 El. paštas      

 (neprivaloma)      

 Telefonas      

 (neprivaloma)      

 Skundo paraiška   Sutarties data  
 Sutarties duomenys      
 (pvz.: užsakymo nr.,      

 fiskalinio čekio nr., sąskaitos    ____________________d. 
 faktūros nr., pardavimo      

 sutarties sudarymo data)      

 Produktas      
 (pvz.: produkto indeksas,      

 pavadinimas, prekės      

 ženklas, spalva, dydis,      

 modelis)      

     Defekto nustatymo data  

 Defekto aprašymas    
_____________________ d.      

       

 Nagrinėjant mano skundą, prašau     

 ☐ pataisyti produktą, ☐ pakeisti produktą nauju,   

☐ sumažinti kainą (tokia suma ____________ EUR),  ☐ atsisakyti sutarties (grąžinti pinigus) - tik esminių defektų atveju. 
 

Papildoma informacija (neprivaloma) 

 
Sąskaitos numeris IBAN (nebūtina - kainos sumažinimo/sutarties atsisakymo atveju): 

 
 
 

............................................................................................................................................................................................................... 

 
Kliento parašas 

 
Pateikus skundą, "Gomez" tvarko Jūsų asmens duomenis skundo 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  
registro bylos saugojamos Poznan miesto apylinkės teisme - Nowe Miasto ir Wilda Poznanėje, Lenkijos įmonių registro VIII ekonomikos 

skyriuje Kokius asmens duomenis privaloma perduoti, norint pateikti skundą? 
 
• vardą ir pavardę (privaloma)  
• adresą (privaloma)  
Aukščiau nurodytus asmens duomenis privaloma pateikti, tačiau nebūtina. Nepateikus privalomų asmens duomenų, negalima priimti ir išnagrinėti skundo paraiškos. 

Nepateikus neprivalomų papildomų duomenų, negalima naudotis papildomomis galimybėmis, pvz. skundo pateikimo atveju be sąskaitos numerio nebus galima atlikti 

pavedimo į kliento sąskaitą; nepateikus telefono numerio/el. pašto adreso, nebus galima susisiekti su klientu skundo nagrinėjimo proceso reikalais.  
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) tikslais, iš naujo pateikti sutikimą tvarkyti duomenis, perkelti duomenis ir pateikti skundą stebėjimo organui.  
Detali skundų ir jų tikslais tvarkomų asmens duomenų informacija bei Jūsų teisės pateiktos Reglamente ir Privatumo politikoje, su kuriomis galima susipažinti mūsų 

internetiniame puslapyje 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

