
 

 

   FORMULAR DE ÎNCHIDERE 

     A CONTULUI DE CLIENT PE 

       GOMEZ.RO 
         

  Datele Gomez     Data înregistrării  

 GOMEZ S.A.       

 Serviciul de Relații cu Clienții       
 Diamentowa 9 MAGAZIN@GOMEZ.RO  _____________________  

 62-002 Suchy Las       

 Polonia/Poland       

  Datele Clientului (*-datele obligatorii)         
Nume și prenume* 

 
Adresa* 

 
E-mailul atribuit Contului  
de Client*  
E-mail de contact 
(opţional) 

 
Telefon (opţional) 

 
Renunțarea la Contul de Client 

 
Declar prin prezenta că renunţ la Contul de Client în magazinul online gomez.ro 

 
Motivul renunţării (opţional)  
Motivul renunţării este: 

 
 
 

Informaţiile importante de la Gomez  
Stimate Client, 

 
Vă reamintim că închiderea Contului de Client în magazinul online gomez.ro va cauza ștergerea acestui cont de pe site-ul gomez.ro șI pierderea 
tuturor datelor salvate în acest cont, de asemenea poate împiedica folosirea funcţiilor și serviciilor suplimentare disponibile pe gomez.ro, 
pentru utilizarea cărora este obligatoriu un Cont de Client (de ex. profitarea de reduceri la cumpărăturile în magazinul online gomez.ro cuvenite 
în cadrul Programului Gomez Club). 

 
Țineţi minte ca închiderea Contului de Client va cauza automat renunţarea la participarea în Programul Gomez Club (și altele Programe/Acţiuni 
în care este necesar Contul de Client – în conformitate cu Regulamentul Programului/Acţiunii).  
Renunţarea la participarea în Programul Gomez Club cauzează pierderea reducerilor cuvenite dvs. în cadrul Programului Gomez Club și 
ștergerea tuturor datelor legate de aceste reduceri. 

 
 

Semnătura Clientului 
 
 
 
 
Dacă veţi depune o reclamaţie, Gomez va prelucra datele dvs. personale în scopul soluţionării acesteia. 

Administratorul datelor dvs. personale este societatea:  
GOMEZ Societate pe acțiuni  
Tomasza Drobnika 2, 60-693 Poznań, Polonia/Poland 
 
ONRC 0000934369 (Oficiul Naţional al Registrului Comerţului) I VAT PL9721248769 I Nr. Registrul Comerţului (REGON) 302694351 actele de 

înregistrare sunt păstrăte de Tribunalul Districtual Poznań – Nowe Miasto și Wilda în Poznań, Secţia Economică VIII din Registrul Juridic Naţional, 
capital social 100 000 PLN, plătit integral 

Ce date personale sunt necesare pentru depunerea unei reclamații?  
• nume și prenume (obligatoriu)  
• adresa (obligatoriu)  
Furnizarea datelor personale enumerate mai sus, definite ca obligatorii, este voluntară, însă nefurnizarea acestor date împiedică primirea și tratarea reclamaţiei. 

Nefurnizarea datelor suplimentare definite ca opţionale, face imposibilă utilizarea opţiunilor suplimentare, la care sunt necesare aceste date (de ex. dacă nu furnizaţi datele 

opționale sub forma numărului de cont, va fi imposibilă plata în contul Clientului, dacă această plată să cuvine Clientului în urma reclamaţiei; nefurnizarea nr de 

telefon/adresei de e-mail face imposibil contactul cu Clientul pe această cale pentru soluţionarea reclamaţiei)  
Aveți dreptul de acces la date, dreptul de a corecta datele, dreptul de a șterge datele, dreptul de limitare a prelucrării datelor, dreptul de a se opune prelucrării datelor în baza 

interesului justificat Gomez, dreptul de a se opune prelucrării datelor pentru nevoile de marketing direct (inclus iv profilare), dreptul de retragere a acordului pentru 

prelucrarea datelor, dreptul de a transfera datele, dreptul de a depune plângere către Autoritatea de Supraveghere.  
Informațiile detaliate referitoare la reclamații și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Gomez în acest scop și drepturile dvs. sunt incluse în Regulament și 

în Politica de confidenţialitate, publicate pe site-ul nostru gomez.ro. 

https://gomez.pl/upload/ROterms/7_Politica_de_confidentialitate_mygomez.ro_RO.pdf

