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Στοιχεία πελάτη (απαιτούμενα): 

Ονοματεπώνυμο* 
 

 
Διεύθυνση* 

 

Εκχωρήθηκε e-mail 
στον λογαριασμό πελάτη * 

 

E-mail (προαιρετικά) 
 

Τηλέφωνο (προαιρετικά) 
 

Rezygnacja z Konta Klienta - Παραίτηση από τον λογαριασμό πελάτη 

 

Δηλώνω ότι παραιτούμαι από τον λογαριασμό πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα gomez.gr. 

Powód rezygnacji (opcjonalnie)- Λόγος Παραίτησης (Προαιρετικά) 

Ο λόγος της παραίτησης μου είναι: 

Ważne informacje od Gomez- Σημαντικές πληροφορίες από το Gomez 

Αγαπητέ πελάτη, 
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η παραίτηση από τον λογαριασμό πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα gomez.gr θα έχει ως αποτέλεσμα 
την κατάργηση αυτού του λογαριασμού από τον ιστότοπο gomez.gr και την απώλεια όλων των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν 
τον λογαριασμό και ενδέχεται να αποτρέψει τη χρήση ορισμένων πρόσθετων λειτουργιών και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο gomez.gr 
για τη χρήση του οποίου απαιτείται να διαθέτετε λογαριασμό πελάτη (π.χ. χρήση εκπτώσεων διαθέσιμων στο πλαίσιο του προγράμματος Gomez 
Club κατά την πραγματοποίηση αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα gomez.gr). 

 

Να θυμάστε ότι η παραίτηση από την κατοχή λογαριασμού πελάτη θα οδηγήσει αυτόματα σε παραίτηση από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 
Gomez Club (και σε άλλα Προγράμματα / Ενέργειες Gomez, όπου ο Λογαριασμός Πελάτη - σύμφωνα με τους Κανονισμούς ενός συγκεκριμένου 
Προγράμματος / Ενέργειας - είναι προϋπόθεση). 
Εάν καταργήσετε την εγγραφή σας από το Πρόγραμμα Gomez Club, θα χάσετε τυχόν εκπτώσεις στο Gomez Club που δικαιούστε και θα 
διαγράψετε όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτές τις εκπτώσεις. 

 
Υπογραφή του πελάτη 

 

 
 

 
Ο Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία: 

 
GOMEZ Ανώνυμη Εταιρεία 

Tomasza Drobnika 2, 60-693 Poznań 
KRS 0000934369 (eγγράφηκε στο μητρώο επιχειρηματιών)| ΑΦΜ 9721248769 | REGON 302694351 
αρχεία καταχώρησης που φυλάσσονται από το Επαρχιακό Δικαστήριο του Poznań - Nowe Miasto και Wilda in Poznań, VIII Commercial Division – Εθνικό Δικαστήριο, μετοχικό κεφάλαιο 100 000 PLN, 
πλήρως καταβεβλημένο 
 

Ποια προσωπικά δεδομένα απαιτούνται για την υποβολή καταγγελίας; 
όνομα και επώνυμο (απαιτείται) 
λεπτομέρειες διεύθυνσης (απαιτείται) 

Η παροχή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζεται όπως απαιτείται, είναι οικειοθελής ωστόσο, η μη παροχή αυτών των προσωπικών δεδομένων καθιστά αδύνατη την αποδοχή και την 
εξέταση του παραπόνου. Η μη παροχή πρόσθετων δεδομένων, που ορίζονται ως προαιρετικά, αποτρέπει τη χρήση πρόσθετων επιλογών για τις οποίες απαιτούνται αυτά τα δεδομένα, π.χ. η μη παροχή 

προαιρετικών δεδομένων με τη μορφή αριθμού λογαριασμού, εμποδίζει την πληρωμή πραγματοποιώντας πληρωμή στον λογαριασμό του Πελάτη, εάν αυτή η πληρωμή οφείλεται στον Πελάτη λόγω της 
καταγγελίας. Η αποτυχία παροχής διεύθυνσης τηλεφώνου / e-mail αποτρέπει αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας με τον πελάτη για τους σκοπούς της διαδικασίας καταγγελίας. 

Έχετε το δικαίωμα: πρόσβασης σε δεδομένα, διόρθωσης δεδομένων, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων, ένστασης στην επεξεργασία δεδομένων με βάση το νόμιμο 
συμφέρον της Gomez, ένστασης στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ,), ανάκλησηw συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων, 
μεταφοράς δεδομένων και υποβολής καταγγελία στην εποπτική αρχή. 
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με καταγγελίες και επεξεργασία από την Gomez για το σκοπό αυτό των προσωπικών σας δεδομένων και των δικαιωμάτων σας περιέχονται στους Όρους Χρήσης και 
την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας gomez.gr. 

mailto:katastima@gomez.gr

