GRĄŽINIMŲ BLANKAS

Paraiškos pateikimo data

"Gomez" duomenys

Gomez S.A.
ul. Św. Mikołaja 1
62-080 Swadzim
Poland

_____________________

Kliento duomenys (* - privalomi duomenys)
Vardas ir pavardė*
Adresas*
El. paštas (neprivaloma)
Telefonas (neprivaloma)
Sutarties
Pareiškiu, kad atsisakau žemiau pateiktų produktų pardavimo internetinėje parduotuvėje gomez.lt
sutarties.
Sutarties duomenys
(pvz.: užsakymo nr.,
fiskalinio čekio nr., sąskaitos
faktūros nr., sutarties
sudarymo data)

Produkto/-ų atsiėmimo data:

Produktas

Kiekis

_____________________
Sutarties data:

_____________________
Grąžinimo priežastis –
numeris (neprivaloma)

Priežastys
①
②
③
④

Produktas skiriasi nuo atvaizduoto nuotraukoje
Produktas pažeistas/turi defektų
Pristatytas neužsakytas produktas
Netinka produkto dydis

⑤
⑥
⑦
⑧

Netinka produkto kokybė
Netinka produkto kirpimas
Pavėluotai pristatytas produktas
Kita: _________________________________________

Mokėjimo grąžinimas
Jeigu sutinkate su pinigų grąžinimu į banko sąskaitą, prašome pateikti sąskaitos numerį (IBAN):

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

Kliento parašas

Informavimo pareiga
Jūsų asmens duomenų administratorius yra įmonė:
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
"Aukščiau nurodytų asmens duomenų pateikimas yra būtinas, nes pagal Jūsų nurodymus 2014 m. gegužės 30 d. Nuostatose dėl vartotojų teisių, taip pat mokesčių potvarkyje ir BDAR 6 straipsnio, 1 dalies,
c punkte nustatytomis sąlygomis, privalome laikytis duomenų administratoriaus teisinių įsipareigojimų. Jūsų duomenys bus saugomi 5 metus nuo mokestinių metų, kuriais buvo nutraukta nuotolinė
sutartis, pabaigos.
Mūsų darbuotojai ir partneriai, turintys teisę tvarkyti asmens duomenis, turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų. Be to, tam tikrose situacijose galime perduoti Jūsų duomenis, pvz., siekiant įvykdyti
įsipareigojimą, kylantį iš teisinės nuostatos, arba įgyvendinti teisėtus duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesus.
Jūs turite teisę prašyti iš mūsų prieigos prie Jūsų asmens duomenų, galimybę juos ištaisyti, ištrinti ar apriboti tvarkymą, prieštarauti duomenų tvarkymui ir bet kuriuo metu, jei manote, kad Jūsų asmens
duomenų tvarkymas pažeidžia Jūsų teises - Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri yra Asmens duomenų apsaugos tarnybos, kurios būstinė yra Varšuvoje (00–193), adresu Stawki g. 2,
pirmininkas.
Jei turite klausimų, visada galite susisiekti su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu mūsų adresu arba el. paštu: dataprotection@gomez.pl. Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra Krystian Erens
Išsami informacija apie pasitraukimą iš sutarties, kurią sudarė vartotojas arba fizinis asmuo, sudarantis sutartį, tiesiogiai susijusią su jo verslo veikla, jei iš šios sutarties turinio matyti, kad jis neturi profesinio
pobūdžio tam asmeniui, visų pirma dėl to dalyko jo verslo veiklos, kuri buvo prieinama remiantis nuostatomis dėl centrinio registro ir informacijos apie verslo veiklą nuotoliniu būdu, ir „Gomez“ šiuo tikslu
Jūsų asmens duomenų ir Jūsų teisių tvarkymo, yra pateikta Taisyklėse ir Privatumo politikoje, paskelbtose mūsų svetainėje gomez.lt.

