
KAKO USTVARITI UPORABNIŠKI RAČUN NA GOMEZ.SI 
IN KAKO GA UPORABLJATI  

 
 
 
MY GOMEZ Če želite ustvariti Uporabniški račun v spletni trgovini gomez.si, v zgornjem desnem kotu strani kliknite 
 gumb „MY GOMEZ” in nato kliknite gumb „Ustvari račun”. 
 Uporabite lahko tudi gumb „Ustvari račun”, ki je na voljo pri oddaji naročila (ko se na strani pojavi izbira 
 „Naprej” v Košarici). 

Vnesite obvezne V registracijski obrazec morate vnesti svoje podatke: 

podatke •    ime in priimek, e-poštni naslov in telefonsko številko, 

 •    nagovor (gospod/gospa), 

 •    v primeru pravne osebe ali podjetja, tudi ime podjetje. 

Nastavite geslo Izberite geslo, ki vam bo omogočalo dostop do Uporabniškega računa. Geslo za Uporabniški račun mora  
 imeti vsaj 8 znakov, od tega mora biti vsaj ena: mala črka, velika črka in številka (ali poseben znak). 

Sprejemanje Splošnih Poleg tega morate označiti, da ste prebrali in se strinjate s Splošnimi pogoji spletne trgovine gomez.si. 
pogojev Izjava, da ste prebrali in sprejeli Splošne pogoje, je prostovoljna, vendar brez nje ne morete oddati 
 naročila. 

Soglasje za obdelavo Za ustvaritev in uporabo Uporabniškega računa, je potrebno soglašati z obdelavo vaših osebnih podatkov 
osebnih podatkov za namen ustvarjanja in uporabe Uporabniškega računa spletne trgovine gomez.si ter obdelavo vaših 
 podatkov subjektom, ki sodelujejo z Gomez na področju storitev Uporabniškega računa strank. 

 Vnos osebnih podatkov je prostovoljen, vendar pa je brez vnosa (ali izbrisa) in/ali zavrnitve soglasja za 
 obdelavo zahtevanih osebnih podatkov za ustvaritev in uporabo Uporabniškega računa stranke, 
 onemogočeno ustvarjanje, vzdrževanje, uporaba in uporaba storitev Uporabniškega računa stranke. 

 Stranka ima kadar koli pravico do dostopa do podatkov, njihovega popravljanja ali izbrisa. Ustrezna zahteva 
 se lahko vloži v pisni obliki ali po e-pošti na e-naslov: trgovina@gomez.si. 

 Upravljalec osebnih podatkov je GOMEZ delniška družba 

 s sedežem v Poznanju (60-693) na ul. Tomasz Drobnika 2, vpisana v register pravnih oseb Državnega 
 sodnega registra pod številko KRS 0000934369 (registrski akt hrani Občinsko sodišče Poznan - Nowe 
 Miasto in Wilda v Poznanju, VIII. Oddelek za gospodarstvo – Državni sodni register), NIP 9721248769, 
 REGON 302694351, osnovni kapital 100.000 PLN, vplačan v celoti, ki je lastnik spletne trgovine gomez.si. 

 Politika zasebnosti, ki podrobno ureja vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in soglasji za njihovo  
 obdelavo, je dostopna tukaj. 
    

Neobvezni podatki, Po želji lahko (vendar za ustvarjanje Uporabniškega računa ni potrebno): 

izjava in soglasje  navedete informacije o tem, kako ste izvedeli za gomez.si,  
 navedete datum rojstva,



 se pridružite dostopnim programom na gomez.si (npr. Gomez Club),


 se strinjate z obdelavo vaših osebnih podatkov v druge namene (npr. za prejemanje newsletterja


- komercialne informacije).  
 
Ustvarjanje računa Po izpolnitvi registracijskega obrazca z obveznimi podatki, izjave in soglasja, spodaj kliknite gumb „Ustvari 

račun”.  
Uporabniški račun ustvarjen!  

 
Prijava v Uporabniški Če se želite prijaviti v Uporabniški račun v spletni trgovini gomez.si, v zgornjem desnem kotu strani kliknite  
račun gumb „MY GOMEZ”, nato vpišite vaš e-poštni naslov in geslo ter kliknite gumb „Prijavi se".  

V svoj račun se lahko prijavite tudi med oddajo naročila (s klikom na strani, kjer se prikaže gumb „Naprej” 
v Košarici).  

http://gomez.pl/upload/SIterms/7_Politika_zasebnosti_Gomez_SI.pdf


Uporaba Po prijavi je vsebina Uporabniškega računa dostopna s klikom na gumb ime stranke v zgornjem desnem 

Uporabniškega računa kotu. 
 Na posameznih zavihkih je mogoče uporabljati posamezne funkcije Uporabniškega računa. 
 Na zavihku „Profil” je mogoče preveriti in spremeniti osebne podatke, izjave in soglasje. Če jih želite 
 spremeniti, na dnu strani kliknite gumb „Shrani” 
 Stranka mora spremeniti geslo od Uporabniškega računa najmanj na vsakih 30 dni.  

 
 

 

 Po prijavi je vsebina Uporabniškega računa dostopna s klikom na gumb ime stranke v zgornjem desnem 
 kotu. 
 Posamezne funkcije uporabniškega računa se lahko uporabljajo na posameznih zavihkih. 
 Na zavihku „Profil” je mogoče preveriti in spremeniti navedene osebne podatke, izjave in soglasje. Če jih 
 želite spremeniti, na dnu strani kliknite gumb „Shrani”. Geslo za račun je treba spremeniti najmanj vsakih 
 30 dni. 

 Če so vnešeni podatki izbrisani ali je izjava/dano soglasje umaknjeno (npr. če Splošni pogoji spletne 
 trgovine gomez.si niso sprejeti, če ni dovoljenja za obdelavo podatkov za namene uporabe Uporabniškega  
 računa, če so podatki, potrebni za ustvarjanje Uporabniškega računa, izbrisani) je onemogočeno izvajanje 

 pogodbe, sklenjene s stranko v okviru uporabe Uporabniškega računa, potem izbris teh podatkov ni 
 mogoč (brez da bi bili vneseni novi) ter umik izjave/danega soglasja – namesto tega je potrebno 
 Uporabniški račun zapreti (obrniti se na Službo za stranke Gomez pisno ali po elektronski pošti – 
 kontaktne informacije so na voljo tukaj). 
        

Zapiranje Uporabniški račun na gomez.si lahko kadar koli odstranite. Zapiranje Uporabniškega računa stranke 
Uporabniškega računa  povzroči izbris tega računa s spletne strani gomez.si in izgubo vseh podatkov, shranjenih v tem računu, 
 ter tudi onemogoči uporabo nekaterih dodatnih nastavitev in storitev, dostopnih na voljo na gomez.si, za 
 katere je potrebno imeti Uporabniški račun stranke. 

 Če želite zapreti račun, lahko uporabite vzorec obrazca za zaprtje Uporabniškega računa stranke, vendar to  
 ni obvezno. Vzorec obrazca za zaprtje Uporabniškega računa lahko preneseš tukaj. 
      

 Zahtevo za zaprtje Uporabniškega računa stranke je mogoče Gomez poslati pisno ali po elektronski pošti 
 na naslov: 
 GOMEZ S.A. 

 Služba za stranke 
 Diamentowv 9 
 62-002 Suchy Las 
 Poljska e-pošta: trgovina@gomez.si, info linija: 
        

 +38617778280      

 Zaprtje Uporabniškega računa se razume kot odpoved pogodbe o zagotavljanju dodatnih storitev v okviru 
 Uporabniškega računa, kar se omogoča v elektronski obliki preko spletne strani gomez.si (v primeru 
 zaprtja v 14 dneh od datuma odprtja Uporabniškega računa) ali odpoved te pogodbe s takojšnjim učinkom  

 (če se zaprtje zahteva pred iztekom 14 dni od dneva ustanovitve Uporabniškega računa ali če je zahteva 
 poslana po izteku 14 dni od dneva ustanovitve Uporabniškega računa, ki ga je stranka zahtevala). V 
 vsakem primeru je zaprtje Uporabniškega računa brezplačno.  

 
 
 
 

 

GOMEZ delniška družba  
Tomasza Drobnika 2, 60-693 Poznan, Poljska/Poland 
 
Številka Državnega sodnega registra (KRS) 0000934369  (Državni sodni register pravnih oseb)| 
Davčna identifikacijska številka VAT PL9721248769 | Številka poslovnega registra subjekta 
(REGON) 302694351 
 
Dokumenti potrebni za ustanovitev podjetja se hranijo na občinskem sodišču Poznań - Nowe Miasto i Wilda u Poznanju, VIII. Oddelek za gospodarstvo – 
Državni sodni register (KRS), osnovni kapital 100.000 PLN, vplačan v celoti 

 

https://gomez.si/si/sluzba_za_storitve_strankam
http://gomez.pl/upload/SIterms/10_Zahteva_za_zaprtje_uporabnikega_rauna_na_gomez.si_SI.pdf

