КАК ДА СЪЗДАДЕМ И ИЗПОЛЗВАМЕ ПРОФИЛ
НА КЛИЕНТА НА GOMEZ.BG
MY GOMEZ

Попълнете
необходимите
данни
Определете парола

Приемане на
Правилника
Политика за
поверителност
(лични данни)

За да създадете Профил на Клиента в онлайн магазина gomez.bg, трябва да натиснете бутона „MY
GOMEZ” в десния горен ъгъл на страницата, а след това да бутона „Създай профил“. За тази
Цел може да използвате бутона „Създай профил“, достъпен в момента на правене на поръчка (на
страницата, която се появява след натискане на бутона „Продължи“ в Кошницата.
Във формуляра за регистрация трябва да попълните Вашите данни:
име, фамилия, имейл и телефонен номер,
▪
обръщение (Господин/Госпожа)
▪
▪ име на фирмата, ако сте юридическо лице,
Определете своя парола, която ви осигурява достъп до вашия профил. Паролата трябва да се
състои най-малко от 8 знака, в т.ч. най-малко един от тях да е: малка буква, голяма буква, и цифра
(или специален знак).
Освен това трябва да отбележите, че сте се запознали и сте съгласни с Правилника на онлайн
магазина gomez.bg. Подаването на изявление, че сте се запознали и сте съгласни с Правилника е
доброволно, но не подаването му прави невъзможно осъществяването на поръчките.
Ако изразите съгласие и създадете Профил на Клиента, Gomez обработва вашите лични данни,
подадени във формуляра за регистрация от Клиентски Профил и в секцията съдържаща данни на
клиента, за целите на създаване и използване на Профил на Клиента в онлайн магазина
gomez.bg.
Какви лични данни са необходими за да създадете Профил на Клиента?
• име и фамилия на клиента (задължително)
• e-mail (задължително)
• в случай на юридическо лице: име на фирмата и идентификационен номер [ДДС –
VAT/БУЛСТАТ – BULSTAT] (задължително за юридически лица)
Подаването на горепосочените лични данни, описани като задължителни, е доброволно, но
неподаването им прави невъзможно създаване на профил на клиента. Неподаването на
допълнителни данни, означени като незадължителни, прави невъзможно използването на
допълнителните услуги, за които са потребни (напр. неподаването на друг адрес за доставка,
прави невъзможно доставянето на пратката на друг адрес).

Създайте профил

Влизане в Профила
на Клиента

Използване на
Профила на Клиента

Подробна информация, относно Профила на Клиента и обработката от Gomez на личните данни и
правата на клиента са включени в Правилника и Политика за поверителност, поместени на
нашата интернет страница gomez.bg.
След попълване на формуляра за регистрация в секцията за задължителни данни, заявления и
съгласие, натиснете бутона, в долната част на страницата „Създай профил“.
Профила на Клиента е създаден!
За да влезете в профила си на клиент в онлайн магазина gomez.bg, натиснете бутона „MY GOMEZ”
в десния горен ъгъл на страницата, впишете своя имейл адрес и парола и натиснете бутона „Вход“.
Влизане в профила на клиента може да се извърши в процеса на правене на поръчка (на
страницата, която се появява след натискане на бутона „Продължи“ в кошницата).
След влизане в профила, съдържанието му е достъпно при натискане на бутона с името на
клиента
в десния горен ъгъл на страницата.
Във всеки от разделите може да използвате достъпните функции на профила.
В раздела „Акаунт“ може да направите промени на подадените лични данни и заявления за
съгласие. За да запазите направените промени, натиснете бутона „Запиши“ в долната страна на
страницата.
Паролата на профила трябва да бъде сменяна най-малко през 30 дни.
Ако изтриете подадените данни или заявления/дадени съгласия (напр. липсва съгласие с
Правилника на онлайн магазина gomez.bg, липсва съгласие за използване на личните ви данни за
функциите на профила на клиента, изтрити са данни, които са задължителни за създаване на
профил на клиента) става невъзможно осъществяването на договора с клиента по отношение на
използването на Профила на Клиента, не е възможно тези данни да бъдат изтрити (без
подаването на нови) нито да се оттеглят дадените изявления и съгласия – вместо това е
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КАК ДА СЪЗДАДЕМ И ИЗПОЛЗВАМЕ
ПРОФИЛ НА КЛИЕНТА НА GOMEZ.BG

Отказване от
Профила на Клиент

необходимо да изтриете профила на клиента ( за тази цел се свържете с Бюрото за обслужване на
клиенти в Gomez писмено или чрез имейла – данните за контакт са достъпни тук).
Във всеки един момент може да се откажете от профила на клиент на gomez.bg. Отказа ще доведе
до изтриване на този профил на страницата gomez.bg и загубване на всички данни, записани там,
а също може да направи невъзможно използването на някои допълнителни функции и услуги,
достъпни на gomez.bg за използването на които трябва да имате профил.
За да се откажете от профила си на клиент може да използвате формуляра за отказ, но не е
задължително. Образец от формуляра може да изтеглите тук.
Отказа от Профил на Клиента може да изпратите писмено или по имейла на следния адрес:
GOMEZ S.A.
Обслужване на клиенти
Diamentowa 9
62-002 Suchy Las
Полша/Poland
e-mail: shop@gomez.bg
Отказа от Профил на Клиента представлява оттегляне от договора за предоставяне на
допълнителни услуги под формата на профил на клиента, предоставяни от Gomez по електронен
път при ползването на интернет страницата gomez.bg (ако това стане в рамките на 14 дни от
създаването на профила) или приключване на този договор незабавно (ако отказа е подаден след
14 ден от създаване на профила, или отказа е подаден преди 14 ден, но клиента така е пожелал).
При всички случаи отказа от Профил на Клиента е безплатен.
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