AKO ZALOŽIŤ A POUŽÍVAŤ
UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET NA MYGOMEZ.EU
MY GOMEZ

Zadanie potrebných
údajov

Pre založenie Užívateľského účtu v internetovom obchode gomez.eu klikni na tlačidlo „MY GOMEZ” v
pravom hornom rohu stránky, následne klikni na tlačidlo „Založiť účet”.
Založiť účet je možné aj počas procesu vytvárania objednávky, kliknutí na tlačidlo „Založiť účet”
(na stránke zobrazenej po kliknutí na tlačidlo „Ďalej” v Košíku).
V registračnom formulári je potrebné uviesť:

meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo,
 titul (Pán/Pani),


Heslo

Akceptácia
obchodných
podmienok
Súhlas so
spracúvaním
osobných údajov

v prípade podnikateľa – názov spoločnosti.

Vyber heslo, ktoré umožní prístup k tvojmu Užívateľskému účtu. Heslo Užívateľského účtu by malo
obsahovať najmenej 8 znakov, v tom minimálne jedno malé písmeno, veľké písmeno a číslo (alebo
špeciálny znak).
Musíš uviesť, či si sa oboznámil a akceptuješ obchodné podmienky internetového obchodu gomez.eu.
Akceptácia obchodných podmienok je dobrovoľná. V prípade, že nesúhlasíš s akceptáciou obchodných
podmienok nie je možné vytvoriť objednávku.
V prípade založenia a používania Užívateľského účtu je potrebné udeliť súhlas so spracúvaním tvojich
osobných údajov za účelom založenia a používania Užívateľského účtu v internetovom obchode gomez.eu
spoločnosti Gomez a na spracúvanie tvojich osobných údajov povereným subjektom spolupracujúcim so
spoločnosťou Gomez v rozsahu obsluhy Užívateľského účtu.
Poskytnutie údajov je plne dobrovoľné. Ich neuvedenie (alebo odstránenie) a/alebo nevyjadrenie súhlasu
s ich spracúvaním za účelom založenia a používania Užívateľského účtu, znemožňuje založenie,
fungovanie, využívanie a obsluhu tohto účtu v plnom rozsahu.
Zákazník má kedykoľvek právo prístupu k obsahu svojich údajov, ich upravovania či odstránenia. Príslušnú
žiadosť je možné zaslať písomne alebo e-mailom na adresu: obchod@mygomez.eu
Prevádzkovateľ osobných údajov je GOMEZ akciová spoločnosť
zo sídlom v Poznani (60-693) na ul. Tomasza Drobnika 2, zapísaná do registra podnikateľov
Štátneho súdneho registra pod číslom 0000934369 (registračný spis je uchovávaný na Okresnom súde
Poznaň – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. Hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra), DIČ
9721248769, IČO 302694351, ktorá je vlastníkom internetového obchodu mygomez.eu.

Doplňujúce údaje,

Politika ochrany osobných údajov dôsledne poskytuje odpovede na otázky spojené so spracúvaním
osobných údajov a udelením súhlasu s ich spracúvaním, informácie sú dostupné tu.
Môžeš dobrovoľne (nie je to nevyhnutné pre založenie Užívateľského účtu):

vyhlásenia a súhlas



Založenie účtu

Po vyplnení registračného formulára, vyhlásení a potvrdení, klikni na tlačidlo v dolnej časti stránky „Založiť
účet”.
Užívateľský účet bol založený!
Pre prihlásenie do Užívateľského účtu v internetovom obchode gomez.eu klikni na tlačidlo „MYGOMEZ”
v pravom hornom rohu stránky, nasledovne zadaj svoju e-mailovú adresu a heslo, stlač tlačidlo „Prihlásiť
sa”. Prihlásenie do účtu je možné aj počas procesu vytvárania objednávky (na zobrazenej stránke po
kliknutí tlačidla „Ďalej” v Košíku).
Po prihlásení je Užívateľský účet Zákazníka prístupný po kliknutí na tlačidlo s menom Zákazníka v pravom
hornom rohu stránky. V jednotlivých záložkách je možné využívať dostupné funkcie Užívateľského účtu.

Prihlásenie do
Užívateľského účtu

Používanie
Užívateľského účtu

uviesť informácie o zdroji, z ktorého si sa dozvedel o gomez.eu,
 uviesť dátum narodenia,

stať sa členom doplnkových programov na mygomez.eu (napr. Gomez Club),
súhlasiť so spracúvaním tvojich osobných údajov na iné ciele (napr. zasielanie newslettera – obchodných
informácií).

V záložke „Profil” je možné skontrolovať zmeny osobných údajov, vyhlásení a potvrdení. V prípade
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

AKO ZALOŽIŤ A POUŽÍVAŤ
UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET NA MYGOMEZ.EU

potvrdenia zadanej zmeny klikni na tlačidlo „Potvrdiť” v dolnej časti stránky. Heslo Užívateľského účtu
odporúčame obmieňať každých 30 dní.
Odstránenie uvedených osobných údajov alebo zrušenie vyhlásenia/potvrdenia (napr. akceptácia obchodných
podmienok internetového obchodu gomez.eu, nesúhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby
využívania Užívateľského účtu, odstránenie údajov, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie účtu) znemožňuje
používanie Užívateľského účtu v plnom rozsahu. Odstránenie údajov (bez zadania nových), a odvolanie
vyhlásenia/potvrdenia nie je možné bez zrušenia Užívateľského účtu (pre zrušenia účtu je potrebné
kontaktovať Zákaznícke centrum Gomez písomne alebo e-mailom – kontaktné údaje nájdeš tu).

Zrušenie
Užívateľského účtu

Užívateľský účet na gomez.eu je možné kedykoľvek zrušiť. Zrušenie Užívateľského účtu spôsobí
odstránenie predmetného účtu z internetovej stránky gomez.eu a odstránenie všetkých údajov
nachádzajúcich sa v danom účte, taktiež znemožní používanie niektorých doplnkových funkcií a služieb
dostupných na gomez.eu, ktoré sú podmienené vlastnením Užívateľského účtu.
Užívateľský účet môžeš zrušiť pomocou vzorového formulára na zrušenie Užívateľského účtu (nie je
nevyhnutné využiť predmetný formulár). Vzor formulára zrušenia Užívateľského účtu si môžeš stiahnuť tu.

Informácie o zrušení Užívateľského účtu môžeš zaslať spoločnosti Gomez písomne alebo e-mailom na
adresu:
GOMEZ S.A.
Zákaznícke centrum
ul. Diamentowa 9
62-002 Suchy Las
Poľsko
e-mail: obchod@gomez.eu, infolinka: +421233070474
Zrušenie Užívateľského účtu predstavuje odstúpenie od zmluvy o poskytovaní doplnkovej služby vo
forme Užívateľského účtu, ktorá je poskytovaná spoločnosťou Gomez elektronickou cestou v rámci
používania internetovej stránky gomez.eu (v prípade zrušenia účtu v priebehu 14 dní od jeho založenia)
alebo vypovedania doplnkovej služby (tejto zmluvy) s okamžitou platnosťou (ak zrušenie nastalo až po
uplynutí 14 dní od založenia Užívateľského účtu alebo ak v žiadosti o zrušenie podanej pred uplynutím
14 dní odo dňa založenia Užívateľského účtu, tak uviedol Zákazník). V každom z prípadov je zrušenie
Užívateľského účtu bezplatné.

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

