FORMULÁR
ZRUŠENIE ČLENSTVA V GOMEZ CLUB
Dátum

Údaje spoločnosti Gomez

GOMEZ S.A.
Gomez Club
Diamentowa 9
62-002 Suchy Las
Poľsko/Poland
Údaje Zákazníka (* - povinné)

OBCHOD@GOMEZ.EU

_____________________

Meno a priezvisko*
E-mail uvedený počas
registrácie Užívateľského
účtu gomez.sk*
Kontaktný e-mail
(nepovinné)
Telefónne číslo (nepovinné)
Zrušenie členstva v Programe Gomez Club

Týmto potvrdzujem, že chcem zrušiť členstvo v Programe Gomez Club.
Dôvod zrušenia členstva (nepovinné)
Dôvodom zrušenia môjho členstva je:

Dôležité informácie od spoločnosti Gomez
Vážený Zákazník,
upozorňujeme ťa, že zrušenie členstva v Programe Gomez Club spôsobí stratu nároku na oprávnené zľavy v rámci Programu Gomez Club a
odstránenie všetkých údajov týkajúcich sa predmetných zliav.
Podpis Zákazníka

V prípade, ak nahlásiš zrušenie členstva v Programe Gomez Club, spoločnosť Gomez spracuje tvoje osobné údaje v zmysle zrušenia členstva v Programe Gomez Club.

Prevádzkovateľom tvojich osobných údajov je spoločnosť:
GOMEZ akciová spoločnosť
ul. Tomasza Drobnika 2, 60-693 Poznaň
KRS 0000934369 (register podnikateľov Štátneho súdneho registra) | VAT PL9721248769 | IČO 302694351 registračný spis je uchovávaný na Okresnom súde Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani VIII.
Hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra, základný kapitál 100 000 PLN, zaplatený v plnej výške

Aké osobné údaje sú potrebné pre odstúpenie od zmluvy?
•
meno a priezvisko (povinné)
•
číslo karty Gomez Club alebo e-mail, ktorý zodpovedá Užívateľskému účtu na gomez.sk (povinné)
Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov špecifikovaných ako povinné je dobrovoľné. Neposkytnutie predmetných osobných údajov neumožňuje prijatie žiadosti a proces zrušenia
členstva v Programe. Neposkytnutie doplnkových údajov špecifikovaných ako nepovinné neumožňuje využívanie doplnkových možností pre ktoré sú predmetné údaje nevyhnutné, napr.
neposkytnutie nepovinných údajov ako telefónne číslo neumožňuje kontakt so Zákazníkom v rámci procesu zrušenia členstva v Programe GomezClub.

Máš právo na prístupu k osobným údajom, úpravu osobných údajov, odstránenie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, nesúhlas so spracúvaním
osobných údajov na základe právne opodstatneného záujmu spoločnosti Gomez, nesúhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby priameho marketingu (vrátane
profilovania), odstúpenie od súhlasu spracúvania osobných údajov, presun osobných údajov a podanie sťažnosti na príslušný dozorný orgán.
Podrobné informácie súvisiace s reklamáciou a spracúvaním tvojich osobných údajov a práv v rámci procesu reklamácie sa nachádzajú v Obchodných podmienkach a
Politike ochrany osobných údajov na našej internetovej stránke gomez.eu.

