
FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 (odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku) 

 

 

Pokud požádáte zrušení smlouvy uzavřené v našem internetovém obchodě, Gomez zpracovává Vaše osobní údaje za účelem zrušení smlouvy uzavřené na dálku. 
 

Gomez Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

ul. Tomasza Drobnika 2, 60-693 Poznaň, Polsko 

registr podnikatelů Obchodního rejstříku (KRS) 0000631068 |  DIČ CZ684293868 | IČO 364534202  

registrační svazky jsou uschovány u Okresního soudu v Poznani - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, Obchodní oddělení VIII - Obchodního rejstříku  
 

Které osobní údaje zpracováváme za tímto účelem?: jméno a příjmení (povinné), adresa (povinné), email (nepovinné),ntelefonní číslo (nepovinné), číslo účtu (nepovinné), 

historie nákupů (včetně zrušení smlouvy). 
 

Uvedení výše zmíněných osobních údajů označených jako povinné, je dobrovolné, bez nich však nebudeme moci přijmout a vyřešit zrušení smlouvy na dálku. Bez uvedení údajů 

označených jako nepovinné, nemůžete využít další možnosti, ke kterým jsou tyto údaje potřebné (např. Bez uvedení čísla účtu není možné vrátit Zákazníkovi peníze na účet, 

pokud má Zákazník nárok na tuto transakci, pokud byla platba za objednávku provedená jinak, než převodem; bez uvedení telefonního čísla/emailu není možné se se Zákazníkem 

kontaktovat pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku). 
 

Máte právo na přístup k údajům, úpravu údajů, odstranění údajů, omezení zpracování osobních údajů, vznést námitky proti zpracování údajů založené na oprávněném zájmu 

Gomez, vznést námitky proti zpracování osobních údajů pro účel marketingu, včetně profilování, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, přenos dat, podat stížnost 

dozorčímu orgánu. Detailní informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem a Vašich právech naleznete v Obchodních podmínkách, a Ochraně osobních 

údajů, které naleznete na webu mygomez.cz. 

Gomez                              Datum 

Gomez Sp. z o.o. Sp.k. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
Strzeszynska 33                                                                                                            OBCHOD@MYGOMEZ.CZ 
60-479 Poznaň 
Polsko/Poland 

_____________________ 

Zákazník (* - požadované údaje) 

Jméno a příjmení*  

Adresa*  

Email propojený se 
Zákaznickým účtem*  

Kontaktní email (nepovinné)  

Smlouva Datum převzetí produktu/ů: 

Tímto prohlašuji, že na základě § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012, Sb., občanský 
zákoník, tímto odstupuji od kupní smlouvy níže uvedených Produktů, zakoupených v internetovém 
obchodě gomez.pl 

_____________________ 

Údaje smlouvy 
(např. č. objednávky, č. daňového 
dokladu, č. faktury, datum uzavření 
kupní smlouvy) 

 

Datum uzavření smlouvy: 

_____________________ 

Produkt/Produkty Počet 
Důvod vrácení - číslo 
(nepovinné) 

 
 
 
 
 
 

  

Důvody (nepovinné) 

① ① Produkt se liší od produktu na obrázku 
② ② Poškozený/ vadný produkt 
③ ③ Doručeno jiný produkt 
④ ④ Špatná velikost produktu 

⑤ ⑤ Kvalita produktu 
⑥ ⑥ Nepadnoucí produkt 
⑦ ⑦ Zpoždění při dodání produktu 
⑧ ⑧ Jiné: _________________________________________ 

Vrácení peněz 

Vážení Zákazníci, 
vrátíme Vám platbu stejným způsobem, jakým jste zaplatili za zboží. Pokud jste nezaplatili za svoji objednávku bankovním převodem a souhlasíte 
s vrácením finančních prostředků na Váš bankovní účet, vrátíme Vám platbu na Váš bankovní účet. 
 

Pokud souhlasíte s vrácením finančním prostředků na Váš bankovní účet, zadejte prosím jeho číslo:    

                             

 

Podpis Zákazníka 
 

https://gomez.pl/upload/regulaminy/1_Obchodni_podminky_internetoveho_obchodu_mygomez.cz_CZ.pdf
https://gomez.pl/upload/regulaminy/7-Ochrana-osobnich-udaju-mygomez.cz-CZ.pdf
https://gomez.pl/upload/regulaminy/7-Ochrana-osobnich-udaju-mygomez.cz-CZ.pdf
https://mygomez.cz/
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