FORMULARZ REZYGNACJI
Z PROGRAMU GOMEZ CLUB
Data zgłoszenia

Dane Gomez

GOMEZ S.A.
Gomez Club
Diamentowa 9
62-002 Suchy Las
Polska/Poland
infolinia: 61 222 91 12
Dane Klienta (* - dane wymagane)

BOK@GOMEZ.PL

Imię i nazwisko*
Nr karty Gomez Club
lub e-mail przypisany
do Konta Klienta na
gomez.pl*
E-mail kontaktowy
(opcjonalnie)
Telefon (opcjonalnie)
Rezygnacja z Programu Gomez Club

Niniejszym oświadczam, że rezygnuję z uczestnictwa w Programie Gomez Club.
Powód rezygnacji (opcjonalnie)
Powodem mojej rezygnacji jest:

Ważne informacje od Gomez
Szanowny Kliencie,
przypominamy, że rezygnacja z uczestnictwa w Programie Gomez Club spowoduje utratę przez Ciebie zniżek przysługujących Ci w ramach Programu
Gomez Club oraz usunięcie wszelkich danych, dotyczących tych zniżek.
Podpis Klienta

Jeśli zgłosisz rezygnację z udziału w Programie Gomez Club, Gomez przetwarza Twoje dane osobowe w celu obsługi rezygnacji z uczestnictwa w Gomez Club.
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka:
GOMEZ Spółka Akcyjna
ul. Tomasza Drobnika 2, 60-693 Poznań, Polska
KRS 0000934369 (akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego)
|NIP 9721248769 | REGON 302694351 | kapitał zakładowy 100 000 zł, wpłacony w całości.
Jakie dane osobowe są wymagane do rezygnacji z udziału w Programie Gomez Club?
•
imię i nazwisko (wymagane)
•
numer karty Gomez Club lub e-mail przypisany do Konta Klienta na gomez.pl (wymagane)
Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia przyjęcie i realizację
rezygnacji z Programu. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne
(np. niepodanie telefonu uniemożliwia tę drogę kontaktu z Klientem na potrzeby procesu realizacji rezygnacji z uczestnictwa w Programie Gomez Club).
Masz prawo do dostępu do danych, poprawienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzanie danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu Gomez, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Szczegółowe informacje, dotyczące rezygnacji z uczestnictwa w Programie Gomez Club oraz przetwarzania przez Gomez w tym celu Twoich danych osobowych i Twoich praw,
zawarte są w Regulaminie i Polityce prywatności, zamieszczonych na naszej stronie internetowej gomez.pl.

