
      FORMULAR DE RETUR 

    (retragerea din contractul încheiat la distanță) 
          

 Datele Gomez   Data înregistrării  

 Coletaria Packeta-Gomez (95247572) 

 Packeta Romania SRL  (95247572) 
 Dragomirești-Deal, Ilfov 077096, CTPark A1 Km13 

 Strada Virginia Nr.4 
 

      

 Datele Clientului (datele obligatorii*)       

Nume și prenume*        
         

Adresa*        
         

E-mail (opțional)        
         

Telefon (opțional)        
         

 Contract   Data ridicării Produsului/selor  
Declar prin prezenta că mă retrag din contractul de vânzare a Produselor enumerate mai jos,   

achiziționate de la magazinul online gomez.ro.  _____________________  

Datele contractului (de ex.    Data contractului:  
nr comenzii, nr bonului        

fiscal, nr facturii, data        

contractului)   _____________________  
        Motivul returnării – număr  

 Produsul   Cantitatea  (opțional)  

          

        

 Motive       
①  Produsul diferă de cel din imagine ⑤  Calitatea produsului 
②  Produsul este deteriorat /defect ⑥  Croiala nu este potrivită 
③  A fost livrat un alt produs ⑦  Întârzierea livrării produsului 

④  Mărime greșită ⑧  Altul:_________________________________________ 

 Rambursarea plății       
          

Dacă sunteți de acord cu rambursarea banilor în contul dvs. bancar, introduceți numărul acestuia (IBAN): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

        

 Semnatura Clientului         
          

 
 
Obligație de informare 

Administratorul datelor dvs. personale este compania: 

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 

"Furnizarea datelor cu caracter personal de mai sus este necesară deoarece, în conformitate cu dispoziția dvs. în temeiul prevederilor legale din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorului, precum și a 

Codului fiscal și a articolului 6 alineatul (1) litera (c) din RODO, trebuie să ne conformăm obligației legale care revine operatorului de date. Datele dumneavoastră vor fi stocate pentru o perioadă de 5 ani 

de la sfârșitul anului fiscal în care a avut loc retragerea din contractul la distanță. 

Accesul la datele dvs. personale au angajații și asociații noștri care sunt autorizați să prelucreze datele personale. În plus, în anumite situații, putem transmite datele dvs, de exemplu, pentru a respecta o 

obligație care decurge dintr-o dispoziție legală sau pentru a urmări interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți. 

Aveți dreptul de a ne solicita accesul la datele dvs. personale, posibilitatea de a le corecta, șterge sau restricționa prelucrarea lor, de a vă opune prelucrării lor, iar în orice moment când veți considera că 

prelucrarea datelor dvs. personale de către noi încalcă drepturile dvs, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, care este președintele Oficiului pentru protecția datelor cu 

caracter personal, cu sediul în Varșovia (00-193), strada Stawki 2. 

Dacă aveți întrebări, puteți contacta oricând Inspectorul nostru pentru protecția datelor la adresa noastră fizică sau la adresa de e-mail: dataprotection@gomez.pl. Inspectorul nostru pentru protecția 

datelor este Krystian Erens." 

Informațiile detaliate privind retragerea dintr-un contract încheiat de un consumator sau de o persoană fizică ce încheie un contract în legătură directă cu activitatea sa comercială, atunci când din 

conținutul acestui contract rezultă că acesta nu are un caracter profesional pentru acea persoană, rezultând în special din obiectul activității sale comerciale, puse la dispoziție în baza prevederilor 

Centralizatorului de Înregistrare și Informare privind activitatea economică la distanță, precum și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și a drepturilor dvs. de către Gomez în acest scop, sunt 

cuprinse în Regulamentul și Politica de confidențialitate, postate pe site-ul nostru gomez.ro. 


