ZAHTEVA ZA VRAČILO BLAGA (odstop od pogodbe sklenjene ndaljavo)
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZAHTEVA ZA VRAČILO BLAGA (odstop od pogodbe sklenjene ndaljavo)
Obveznost obveščanja
Administrator vaših osebnih podatkov je podjetje: 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
"Posredovanje zgornjih osebnih podatkov je obvezno, ker v skladu z pogoji, določenimi v določbah z dne 30. maja 2014 o pravicah potrošnikov, pa tudi v davčnem zakonu in 6. členu 1c odstavka GDPR,
moramo upoštevati zakonsko obveznost skrbnika osebnih podatkov. Vaši podatki bodo shranjeni za obdobje 5 let od konca davčnega leta, v katerem je prišlo do odstopa od pogodbe na daljavo.
Naši zaposleni in sodelavci, ki so pooblaščeni za obdelavo osebnih podatkov, imajo dostop do vaših osebnih podatkov. Poleg tega lahko v določenih situacijah prenesemo vaše podatke, na primer za
izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz zakonske določbe, ali za izvajanje zakonitih interesov, ki jih zasleduje upravljavec podatkov ali tretja oseba.
Pravico imate, da od nas zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov, možnost, da jih popravite, izbrišete ali omejite njihovo obdelavo, nasprotujete obdelavi podatkov in kadar koli menite, da obdelava
vaših osebnih podatkov krši vaše pravice - imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu, ki je predsednik urada za varstvo osebnih podatkov s sedežem v Varšavi (00-193) na ulici Stawki 2.
Če imate kakršna koli vprašanja, se lahko vedno obrnete na našega pooblaščenca za varstvo podatkov na naš fizični naslov ali po e-pošti: dataprotection@gomez.pl. Naš pooblaščenec za varstvo podatkov je
Krystian Erens."
Podrobne informacije o odstopu od pogodbe, ki jo je sklenil potrošnik ali fizična oseba, ki je sklenila pogodbo, ki je neposredno povezana z njegovo poslovno dejavnostjo, če vsebina te pogodbe kaže, da za
to osebo nima poklicne narave, zlasti zaradi predmeta njegove poslovne dejavnosti, ki je na voljo na podlagi določb o centralnem registru in podatkov o poslovnih dejavnostih na daljavo ter obdelave vaših
osebnih podatkov in vaših pravic s strani Gomeza v ta namen, so vsebovani v Pravilniku in Politiki zasebnosti , objavljeno na naši spletni strani gomez.

