JAK ZAŁOŻYĆ KONTO KLIENTA NA GOMEZ.PL
I Z NIEGO KORZYSTAĆ
MY GOMEZ

Podaj niezbędne dane

Ustal hasło

Akceptacja
Regulaminu
Polityka prywatności
(dane osobowe)

Aby założyć Konto Klienta w sklepie internetowym gomez.pl, kliknij przycisk „MY GOMEZ” w prawym
górnym rogu strony, a następnie kliknij przycisk „Załóż konto”.
Możesz też skorzystać w tym celu z przycisku „Załóż konto”, dostępnego w toku składania zamówienia (na
stronie wyświetlonej po kliknięciu przycisku „Dalej” w Koszyku).
W formularzu rejestracyjnym musisz podać Twoje dane:

imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu,

swój tytuł (Pan/Pani),

w przypadku Klienta, będącego przedsiębiorcą, ponadto firmę.
Ustal swoje hasło, które umożliwiać będzie dostęp do Twojego Konta Klienta. Hasło do Konta Klienta
powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej jednej: małej litery, wielkiej litery i cyfry
(lub znaku specjalnego).
Musisz ponadto wskazać, czy zapoznałeś się i akceptujesz Regulamin sklepu internetowego gomez.pl.
Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu jest dobrowolne, jednakże niezłożenie
takiego oświadczenia uniemożliwia złożenie zamówienia.
Jeśli wyrazisz na to zgodę i założysz Konto Klienta, Gomez przetwarza Twoje dane osobowe, podane
w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta oraz w zakładce zawierającej dane Klienta na Koncie Klienta,
w celu założenia i korzystania przez Ciebie z Konta Klienta sklepu internetowego gomez.pl.
Jakie dane osobowe są wymagane do założenia Konta Klienta?
• imię i nazwisko Klienta (wymagane)
• e-mail (wymagane)
• w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy i NIP (wymagane w przyp. przedsiębiorców)
Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże
niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia założenie Konta Klienta. Niepodanie danych
dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których
dane te są potrzebne (np. niepodanie w zakładce na Koncie Klienta danych opcjonalnych w postaci innego
adresu do wysyłki, uniemożliwia dostarczenie zamówienia pod inny adres).

Załóż konto

Logowanie na Konto
Klienta

Korzystanie z Konta
Klienta

Szczegółowe informacje, dotyczące Konta Klienta 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.
Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego w zakresie niezbędnych danych, oświadczeń i zgód, kliknij na
dole strony przycisk „Załóż konto”.
Konto Klienta zostało założone!
Aby zalogować się na Konto Klienta w sklepie internetowym gomez.pl, kliknij przycisk „MY GOMEZ”
w prawym górnym rogu strony, a następnie wpisz swój e-mail i hasło, i kliknij przycisk „Zaloguj się".
Logowania na Konto Klienta możesz dokonać też w toku składania zamówienia (na stronie wyświetlonej
po kliknięciu przycisku „Dalej" w Koszyku).
Po zalogowaniu, zawartość Konta Klienta jest dostępna po kliknięciu przycisku z imieniem Klienta
w prawym górnym rogu strony.
W poszczególnych zakładkach możliwe jest korzystanie z dostępnych funkcjonalności Konta Klienta.
W zakładce „Profil” można sprawdzić i dokonać zmiany podanych danych osobowych oraz złożonych
oświadczeń i wyrażonych zgód. W celu wprowadzenia dokonanej zmiany, kliknij przycisk „Zapisz” na dole
strony.
Hasło do Konta Klienta powinno być zmieniane przez Klienta nie rzadziej niż co 30 dni.
Jeśli usunięcie podanych danych lub odwołanie złożonego oświadczenia/udzielonej zgody (np. brak
akceptacji Regulaminu sklepu internetowego gomez.pl, brak zgody na przetwarzanie danych na potrzeby
korzystania z Konta Klienta, usunięcie danych, których podanie jest niezbędne do założenia Konta Klienta)
uniemożliwia wykonywanie umowy zawartej z Klientem w zakresie korzystania z Konta Klienta, nie jest
możliwe usunięcie tych danych (bez podania nowych) ani odwołanie złożonego oświadczenia/udzielonej
zgody – zamiast tego konieczne jest usunięcie Konta Klienta (w tym celu skontaktuj się z Biurem Obsługi
Klienta Gomez pisemnie lub mailowo - dane kontaktowe dostępne są tutaj).
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JAK ZAŁOŻYĆ KONTO KLIENTA NA GOMEZ.PL
I Z NIEGO KORZYSTAĆ
Rezygnacja z konta
Klienta

Możesz w każdej chwili zrezygnować z Konta Klienta na gomez.pl. Rezygnacja z Konta Klienta spowoduje
usunięcie tego konta ze strony internetowej gomez.pl oraz utratę wszelkich danych, zapisanych na tym
koncie, a także może uniemożliwić korzystanie z niektórych dodatkowych funkcji i usług, dostępnych na
gomez.pl, dla korzystania z których wymagane jest posiadanie Konta Klienta.
Aby zrezygnować z Konta Klienta możesz skorzystać z wzoru formularza rezygnacji z Konta Klienta, jednak
nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza rezygnacji z Konta Klienta można pobrać tutaj.
Rezygnację z Konta Klienta można kierować do Gomez pisemnie lub mailowo na następujący adres:
GOMEZ S.A.
Biuro Obsługi Klienta
Diamentowa 9
62-002 Suchy Las
Polska/Poland
e-mail: e-mail: bok@gomez.pl, infolinia: 61 222 91 12
Rezygnacja z Konta Klienta stanowi odstąpienie od umowy świadczenia usługi dodatkowej w postaci Konta
Klienta, świadczonej przez Gomez drogową elektroniczną przy użyciu strony internetowej gomez.pl(w
przypadku rezygnacji w ciągu 14 dni od dnia założenia Konta Klienta) lub wypowiedzenie tej umowy ze
skutkiem natychmiastowym (jeśli rezygnacja została złożona po upływie 14 dni od dnia założenia Konta
Klienta lub jeśli w rezygnacji złożonej przed upływem 14 dni od dnia założenia Konta Klienta, Klient tak
wskazał). W każdym przypadku rezygnacja z Konta Klienta jest bezpłatna.
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