
  

  ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ ОТ   

ПРОГРАМА GOMEZ CLUB  
Данни на Gomez   Дата на подаване  

GOMEZ S.A. 
Обслужване на клиенти  
Diamentowa 9                                                                                                          SHOP@GOMEZ.BG  
62-002 Suchy Las  
Полша/Poland   

_____________________  

Данни на клиент (* - задължителни данни)  

Име и фамилия*    

Адрес*  

  

  

  

E-mail, свързан с 

Клиентски Акаунт в 

gomez.bg*  

  

Допълнителен e-mail (по 

желание)  
  

Телефон (по желание)    

Отказ от Програма Gomez Club  

  
С настоящото декларирам, че се отказвам от участие в Програмата Gomez Club.  

  

  

Причина за отказ (по желание)  

Причината за моят отказ е:  

Важна информация от Gomez  

Уважаеми клиенти,  
Напомняме Ви, че отказа от участие в Програмата Gomez Club ще доведе до загубата на всички отстъпки, които Ви принадлежат в 

рамките на Програмата Gomez Club и премахването на всички данни, свързани с тези отстъпки.  

Подпис на клиент  

  

  

  

   

Ако заявите отказ от участие в Програмата Gomez Club, то Gomez ще обработва Вашите лични данни, за да обслужи отказа от участие в Gomez Club.  
Администратор на Вашите лични данни е дружество:   
GOMEZ Spółka Akcyjna [GOMEZ Акционерно дружество] Tomasza Drobnika 2, 60-693 Poznan, Полша/Poland  

номер KRS 0000934369 (регистър на предприемачите на полския Национален Съдебен Регистър) | VAT PL9721248769| номер REGON 302694351   

регистрационното дело се съхранява от Районен съд Познан –Нове Място и Вилда Отдел VIII Търговски – Национален Съдебен Регистър, 

дружествен капитал 100 000 злоти, внесен изцяло 
  

Какви лични данни са необходими за отказ от Клиентски Акаунт?  

• име и фамилия (задължителни)  
• адресни данни (задължителни)  
• номер на карта Gomez Club или e-mail, свързан с Клиентски Акаунт в gomez.bg (задължителен)  
Предоставянето на горепосочените лични данни, определени като задължителни е доброволно, но непредоставянето на тези лични данни не позволява 

приемането и извършването на отказ от Програмата. Непредоставянето на допълнителни данни, определени като по желание, прави невъзможно използването на 

допълнителни опции, за които са необходими тези данни (например: непредоставянето на телефонен номер, прави невъзможно тази връзка с клиента за нуждите 

на процеса по реализиране на отказ от участие в Програмата Gomez Club).   

  
Имате право на достъп до данните, коригиране на данни, изтриване на данни, ограничаване на обработката на данните, възражение  срещу обработката на данните 

въз основа на обосновен интерес на Gomez, възражение срещу обработката на данните за целите на директен маркетинг (включително профилиране), оттегляне на 

съгласие за обработка на данни, пренасяне на данни и подаване на жалба до надзорния орган.   
Подробна информация относно отказ от участие в Програмата Gomez Club, както и обработваните за тази цел лични данни от Gomez и Вашите права, се съдържат в 

Правилника и Политиката за поверителност, поместени на нашия уебсайт gomez.bg.  
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