FORMULÁR PRE VRÁTENIE PRODUKTOV
(odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku)
Dátum vrátenia

Údaje spoločnosti Gomez

1.Zboží môžete bezplatne vrátiť na výdajných miestach:
https://www.packeta.sk/pobocky
2.Vrátenie tovaru na vlastné náklady priamo do skladu v Poľsku:
GOMEZ S.A.
Ul. Św. Mikołaja 1
62-080 Swadzim
Údaje Zákazníka (* - povinné)

_____________________

Meno a priezvisko*
Adresa*
E-mail (nepovinné)
Telefónne číslo (nepovinné)
Zmluva
Týmto vyhlasujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy nižšie uvedených produktov zakúpených v
internetovom obchode gomez.eu.
Zmluvné údaje
(napr. č. objednávky, č.
pokladničného dokladu, č.
faktúry, dátum uzavretia
zmluvy)

Dátum prevzatia produktu/ov:
_____________________
Dátum zmluvy/objednania:

_____________________

Produkt

Množstvo

Dôvod vrátenia – číslo
(nepovinné)

Dôvody
① Produkt sa líši od produktu na fotografii
② Poškodený/chybný produkt
③ Bol dodaný iný produkt

⑤ Kvalita produktu
⑥ Nesedí strih produktu
⑦ Oneskorenie dodania produktu

④ Zlá veľkosť produktu

⑧ Iný: _________________________________________

Vrátenie platby

Ak súhlasíš s vrátením platby na bankový účet, uveď jeho číslo tu (IBAN):

......................................................................................................................................................................................................................................

Podpis Zákazníka
Informačná povinnosť
Správcom vašich 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
"Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je potrebné, pretože v súlade s vašim súhlasom za podmienok stanovených v ustanoveniach z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa, ako aj o daňovom
nariadení a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, musíme splniť zákonnú povinnosť správcu osobných údajov. Vaše údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov od konca daňového roka, v ktorom došlo k
odstúpeniu od zmluvy uzavretej na diaľku.
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje. Okrem toho v určitých situáciách môžeme prenášať vaše údaje, napríklad na
splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákonného ustanovenia alebo na výkon oprávnených záujmov, ktoré sleduje správca údajov alebo tretia strana.
Máte právo požadovať od nás prístup k svojim osobným údajom, možnosť ich opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania, vznesenie námietky proti spracúvaniu údajov a kedykoľvek, ak sa
domnievate, že spracúvaním vašich osobných údajov sú porušené vaše práva - máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je predseda úradu pre ochranu osobných údajov so sídlom vo
Varšave (00-193) na ul. Stawki 2.
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete kedykoľvek obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov na našej fyzickej adrese alebo e-mailom: dataprotection@gomez.pl. Našim úradníkom pre ochranu
údajov je Krystian Erens."
Podrobné informácie o odstúpení od zmluvy uzavretej spotrebiteľom alebo fyzickou osobou uzatvárajúcou zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že
nemá pre túto osobu profesionálnu povahu, vyplývajúcu najmä z predmetu jeho podnikateľskej činnosti, sprístupnenej na základe ustanovení o centrálnej evidencii a informáciách o obchodnej činnosti na
diaľku a o spracúvaní vašich osobných údajov a vašich práv prostredníctvom firmy Gomez na tento účel, sú obsiahnuté v Obchodných podmienkach a Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú
uverejnené na našich webových stránkach gomez.eu.

