CREAREA SI FOLOSIREA CONTULUI DE CLIENT PE GOMEZ.RO
MY GOMEZ

Furnizaţi datele
necesare

Pentru a crea un Cont de Client în magazinul online gomez.ro, faceţi clic pe butonul „GOMEZ” din colţul
din dreapta sus al paginii, apoi faceţi clic pe butonul „Creează un cont”.
De asemenea, puteţi utiliza butonul „Creează un cont”, accesibil în timpul plasării comenzii (pe pagina
afișată după apăsarea butonului „Înainte” în Coș).
În formularul de înregistrare, trebuie să furnizați datele dvs.:

numele și prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon,
 titlul (domnul/doamna),


Setaţi parola

Acceptarea
Regulamentului
Politica de
confidenţialitate
(date personale)

în cazul unui Client care este antreprenor, de asemenea și firma.
Setaţi o parolă care vă va permite accesul la Contul dvs. de Client. Parola Contului de Client trebuie să
conţină cel puțin 8 caractere, dintre care cel puţin: o literă mică, o literă mare și o cifră (sau un caracter
special).
De asemenea, trebuie să indicați dacă ați luat la cunoştinţă și acceptaţi Regulamentul magazinului online
gomez.ro. Depunarea declarației privind luarea la cunoştinţă și acceptarea Regulamentului este
voluntară, totuși, lipsa unei astfel de declarații face imposibilă plasarea unei comenzi.
Dacă veţi exprima acordul și veţi crea un Cont de Client, Gomez va prelucra datele dvs. personale,
furnizate în formularul de înregistrare a Contului de Cient și în secţiunea care conţine datele Clientului în
Contul de Client, în scopul creării și folosirii de către dvs. a Contului de Client în magazinul online
gomez.ro.
Ce informaţii personale sunt necesare pentru a crea un Cont de Client?
 numele și prenumele Clientului (necesar)
 adresa de e-mail (necesar)
 în cazul antreprenorilor: denumirea și CIF-ul firmie (necesar în cazul antreprenorilor)
Furnizarea datelor personale de mai sus, definite ca necesare, este voluntară, însă nefurnizarea acestor
date face imposibilă crearea unui Cont de Client. Nefurnizarea datelor suplimentare, definite că
opţionale, face imposibilă utilizarea opţiunilor suplimentare, la care aceste date sunt necesare (de ex.
dacă nu furnizaţi datele opționale în secţiunea Contul de Client sub forma unei adresei diferite pentru
expediere, va fi imposibilă livrarea comenzii la o altă adresă).

Creează un cont

Logarea în Contul de
Client

Utilizarea Contului de
Client

Informațiile detaliate despre Contul de Client și prelucrarea de către Gomez în acest scop a datelor dvs.
cu caracter personal, precum şi drepturile dvs. sunt incluse în Regulament și în Politica de
confidențialitate, publicate pe site-ul nostru gomez.ro.
După completarea formularului de înregistrare privind datele, declarațiile și consimțămintele solicitate,
faceți clic pe butonul „Creează un cont” din partea de jos a paginii.
Contul de Client a fost creat!
Pentru a vă loga în Contul de Client din magazinul online gomez.ro, faceţi clic pe butonul ,,GOMEZ” din
partea dreaptă sus a paginii, apoi introduceţi e-mailul și parola și faceţi clic pe „Login”.
De asemenea, vă puteți loga la Contul de Client în timp ce plasați o comandă (pe pagina afișată după ce
faceți clic pe butonul „Înainte” din Coș).
După logare, conţinutul Contului de Client este disponibil dupa apăsarea butonului cu prenumele
Clientului din colţul din dreapta sus al paginii.
În secţunile individuale, puteţi utiliza funcţionalităţile disponibile în Contul de Client.
În secţiunea "Profil" puteți verifica și schimba datele personale furnizate, declarațiile trimise și
acordurile exprimate. Pentru a efectua o modificare, faceți clic pe „Salvează” în partea de jos a paginii.
Parola pentru contul clientului trebuie modificată de client cel puțin o dată la 30 de zile.
În cazul în care ștergerea datelor furnizate sau anularea declaraţiei/acordului dat (de ex. neacceptarea
Regulamentului magazinului online gomez.ro, lipsa consimţământului pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal în scopul utilizării Contului de Client, ștergerea datelor, care sunt necesare pentru
crearea Contului de Client) face imposiblă executarea contractului încheiat cu Clientul în vederea
utilizării Contului de Client, nu este posibilă ștergerea acestor date (fără a furniza noi date) nici revocarea
declaraţiei depuse/acordului dat – în schimb, este necesară lichidarea Contului de Client (în acest scop
contactaţi Serviciul de Relaţii cu Clienţii gomez în scris sau prin e-mail – datele de contact sunt
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CREAREA ȘI FOLOSIREA CONTULUI DE CLIENT PE GOMEZ.RO
Renunţarea la Contul
de Client

disponibile aici).
Puteţi renunţa în orice clipă la Contul de Client pe gomez.ro. Renunţarea la Contul de Client va cauza
ștergerea acestuia din site-ul gomez.ro și pierderea tuturor datelor, salvate pe acest cont, și va face
imposibilă folosirea unor funcţii și servicii suplimentare, disponibile pe gomez.ro, pentru utilizarea
cărora este necesar Contul de Client.
Pentru a renunţa la Contul de Client, puteţi folosi modelul de formular de renunţare la Contul de Client,
dar acest lucru nu este obligatoriu. Modelul de formular de renunţare la Contul de Client poate fi
descărcat aici.
Puteţi adresa renunţarea la Contul de Client către Gomez prin scrisoare sau pe e-mail la următoarea
adresă:
GOMEZ S.A.
Serviciul de Relaţii cu Clienţii
Diamentowa 9
62-002 Suchy Las
Polonia/Poland
e-mail: magazin@gomez.ro
Renunțarea la Contul de Client constituie retragerea din contractul de prestare a serviciului suplimentar
sub forma Contului de Client prestată de Gomez pe cale electronică prin intermediul site-ului gomez.ro
(în cazul renunțării în termen de 14 zile de la data creării Contului de Client) sau rezilierea acestui
contract cu efect imediat (în cazul în care renunțarea a fost depusă după 14 zile de la data creării
Contului de Client sau dacă în renunțarea depusă înainte de 14 zile de la crearea Contului de Client,
Clientul a indicat acest lucru). În orice caz renunțarea la Contul de Client este gratuită.
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