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MY GOMEZ Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα gomez.gr, κάντε κλικ στο 

κουμπί "MY GOMEZ" στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή 
"Δημιουργία λογαριασμού". 
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί "Δημιουργία λογαριασμού" για το σκοπό αυτό, 
διαθέσιμο κατά την υποβολή παραγγελίας (στη σελίδα που εμφανίζεται αφού κάνετε κλικ στο κουμπί 
"Επόμενο" στο Καλάθι). 

Εισάγετε τα 
απαραίτητα 
δεδομένα 

• Πρέπει να δώσετε τα δεδομένα σας στη φόρμα εγγραφής: 

• όνομα και επώνυμο, διεύθυνση e-mail και αριθμός τηλεφώνου,τον τίτλο σας (κ. / κα), 
• στην περίπτωση Πελάτη που είναι επιχειρηματίας, τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας . 

Ορίστε έναν κωδικό 
πρόσβασης 

Ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας που θα επιτρέπει την πρόσβαση στον λογαριασμό πελάτη σας. Ο 
κωδικός πρόσβασης για τον λογαριασμό πελάτη πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον ενα: πεζό γράμμα, κεφαλαία γράμματα και αριθμό (ή ειδικό 
χαρακτήρα). 

Αποδοχή των όρων 
χρήσης 

Πρέπει επίσης να δηλώσετε εάν έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους Όρους χρήσης του ηλεκτρονικού 
καταστήματος gomez.ΧΧ. Η υποβολή δήλωσης ανάγνωσης και αποδοχής των Όρων Χρήσης είναι 
προαιρετική, ωστόσο, η μη υποβολή μιας τέτοιας δήλωσης καθιστά αδύνατη την υποβολή 
παραγγελίας. 

Πολιτική απορρήτου 
(προσωπικά 
δεδομένα) 

Εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας και δημιουργήσετε έναν λογαριασμό πελάτη, η Gomez επεξεργάζεται 
τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται στη φόρμα εγγραφής λογαριασμού πελάτη και στην 
καρτέλα Δεδομένα πελάτη στον λογαριασμό πελάτη για να μπορείτε να ρυθμίσετε και να 
χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό πελάτη του διαδικτυακού καταστήματος gomez.gr. 

 

Ποια προσωπικά δεδομένα απαιτούνται για τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη; 
 

• Όνομα πελάτη και επώνυμο (απαιτείται) 
 

• e-mail (απαιτείται) 
 

• στην περίπτωση επιχειρηματιών: όνομα εταιρείας και ΑΦΜ (απαιτείται για επιχειρηματίες) 
 

Η παροχή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζεται όπως απαιτείται, είναι οικειοθελής , 
ωστόσο, η αποτυχία παροχής αυτών των προσωπικών δεδομένων εμποδίζει τη δημιουργία λογαριασμού 
πελάτη. Η αποτυχία παροχής πρόσθετων δεδομένων, που ορίζονται ως προαιρετικά, αποτρέπει τη 
χρήση πρόσθετων επιλογών για τις οποίες απαιτούνται αυτά τα δεδομένα (π.χ. αποτυχία παροχής 
προαιρετικών δεδομένων στην καρτέλα Λογαριασμός πελάτη με τη μορφή διαφορετικής διεύθυνσης 
αποστολής, εμποδίζει την παράδοση της παραγγελίας σε διαφορετική διεύθυνση). 

 

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό πελάτη και την επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων και τα δικαιώματά σας από την Gomez για το σκοπό αυτό περιλαμβάνονται στους Όρους 
χρήσης και στην Πολιτική απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που δημοσιεύονται 
στον ιστότοπό μας gomez.gr. 

Δημιουργία 
λογαριασμού 

Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής με τα απαραίτητα δεδομένα, δηλώσεις και συγκαταθέσεις, 
κάντε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία λογαριασμού" στο κάτω μέρος της σελίδας. 
Ο λογαριασμός πελάτη δημιουργήθηκε! 

Σύνδεση στον 
λογαριασμό πελάτη 

Για να συνδεθείτε στον λογαριασμό πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα gomez.gr, κάντε κλικ στο κουμπί 
"MY GOMEZ" στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας και κάντε κλικ στο κουμπί "Σύνδεση". 
Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στον λογαριασμό πελάτη κατά την υποβολή της παραγγελίας (στη 
σελίδα που εμφανίζεται αφού κάνετε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" στο καλάθι). 

Χρήση του 
λογαριασμού πελάτη 

Μετά τη σύνδεση, το περιεχόμενο του Λογαριασμού Πελάτη είναι διαθέσιμο κάνοντας κλικ στο κουμπί 
με το όνομα του Πελάτη στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας. 

 
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 

https://gomez.gr/upload/GRforms/1_Oroi_xrisis_tou_ilektronikou_katastimatos_gomez.gr_GR.pdf
https://gomez.gr/upload/GRforms/1_Oroi_xrisis_tou_ilektronikou_katastimatos_gomez.gr_GR.pdf
https://gomez.gr/upload/GRforms/7_Politiki_aporritou_gomez.gr_GR.pdf


 Σε μεμονωμένες καρτέλες είναι δυνατή η χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών του λογαριασμού πελάτη. 
Στην καρτέλα "Προφίλ", μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται, 
καθώς και τις υποβληθείσες δηλώσεις και συγκαταθέσεις. Για να εφαρμόσετε την αλλαγή που 
πραγματοποιήθηκε, κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" στο κάτω μέρος της σελίδας. 
Ο κωδικός πρόσβασης στον λογαριασμό πελάτη πρέπει να αλλάζει από τον πελάτη τουλάχιστον κάθε 30 
ημέρες. 
Εάν η διαγραφή των δεδομένων που παρέχονται ή η ανάκληση της υποβληθείσας δήλωσης / 
συγκατάθεσης (π.χ. αποτυχία αποδοχής των Όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος gomez.gr, 
έλλειψη συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων με σκοπό τη χρήση του Λογαριασμού Πελάτη, 
διαγραφή των δεδομένων η παροχή των οποίων είναι απαραίτητη για τη δημιουργία λογαριασμού 
πελάτη) εμποδίζει την εκτέλεση της σύμβασης που έχει συναφθεί με τον Πελάτη στο πλαίσιο της χρήσης 
του Λογαριασμού Πελάτη, τότε δεν θα είναι δυνατή η διαγραφή αυτών των δεδομένων (χωρίς την 
παροχή νέων) ή η ακύρωση της υποβληθείσας δήλωσης / συγκατάθεσης - αντ 'αυτού, είναι απαραίτητο 
να διαγράψετε τον Λογαριασμό Πελάτη (για το σκοπό αυτό, επικοινωνήστε γραπτώς με το Γραφείο 
Εξυπηρέτησης Πελατών της Gomez ή μέσω e-mail) - τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα 
εδώ). 

Rezygnacja z konta 
Klienta 

Μπορείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό πελάτη σας στο gomez.gr ανά πάσα στιγμή. Η παραίτηση από 
τον λογαριασμό πελάτη θα διαγράψει αυτόν τον λογαριασμό από τον ιστότοπο gomez.gr και θα έχει ως 
αποτέλεσμα την απώλεια όλων των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν τον λογαριασμό. 
Τούτο ενδέχεται να αποτρέψει τη χρήση ορισμένων πρόσθετων λειτουργιών και υπηρεσιών που είναι 
διαθέσιμες στο gomez.gr, για τις οποίες απαιτείται λογαριασμός πελάτη. 

 
Για να ακυρώσετετον λογαριασμό πελάτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα παραίτησης από τον 
λογαριασμό πελάτη, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε να κατεβάσετε ένα πρότυπο της φόρμας 
παραίτησης από τον λογαριασμό πελάτη εδώ. 

 
Οι ακυρώσεις από τον λογαριασμό πελάτη μπορούν να σταλούν γραπτώς στην Gomez ή μέσω e-mail 
στην ακόλουθη διεύθυνση: 
GOMEZ S.A. 
Γραφείο εξυπηρέτησης πελατών 
Diamentowa 9 
62-002 Suchy Las 
Πολωνία/Poland 
e-mail: e-mail: katastima@gomez.gr, γραμμή βοήθειας: +30 21 1234 4550 

 
Η παραίτηση από τον λογαριασμό πελάτη είναι μια μορφή υπαναχώρησης από τη σύμβαση μόνο ως 
προς την παροχή μιας πρόσθετης υπηρεσίας με τη μορφή λογαριασμού πελάτη, η οποία παρέχεται από 
την Gomez με ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο gomez.gr (σε περίπτωση παραίτησης 
εντός 14 ημερών από την ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού πελάτη) ή καταγγελίας αυτής της 
σύμβασης με άμεσο αποτέλεσμα εάν η παραίτηση υποβλήθηκε μετά από 14 ημέρες από την ημερομηνία 
δημιουργίας του Λογαριασμού Πελάτη Σε καμία περίπτωση δεν θίγεται η εγκυρότητα και η εκτέλεση των 
παραγγελιών που έλαβαν χώρα πριν την παραίτηση από τον λογαριασμό. Ο κάθε πελάτης δύναται δε να 
πραγματοποιεί τις συναλλαγές του ως επισκέπτης για το μέλλον ή να δημιουργήσει εκ νέου λογαριασμό 
όποτε το επιθυμεί ξανά. Σε κάθε περίπτωση, η 
παραίτηση από τον λογαριασμό πελάτη είναι δωρεάν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

https://gomez.gr/el/eksypiretisi_pelaton
https://gomez.gr/upload/GRforms/10_Entipo_formas_paraitisis_apo_ton_logariasmo_pelati_gomez.gr_GR.pdf
mailto:katastima@gomez.gr

