
 

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
(υπαναχώρηση από τη σύμβαση εξ αποστάσεως ) 

 
 
 
 

Στοιχεία Gomez Ημερομηνία κατάθεσης 

Packeta International 
97260382 
Geniki Taxydromiki hub Thessaloniki 
Esoteriki Periferiaki (Internal Ring Road) 
Thesi Dialogis OSE – Parodos Sof.Venizelou 
54628 Thessaloniki 

 
 

 
 

Στοιχεία πελάτη( * - απαιτούμενα) 

Ονοματεπώνυμο* 
 

 
Διεύθυνση* 

 

Email (προαιρετικό) 
 

Τηλέφωνο (προαιρετικό) 
 

Σύμβαση/Συμβόλαιο 
Ημερομηνία παραλαβής των 
προϊόντων: 

Δηλώνω ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση πώλησης για τα προϊόντα που αναφέρονται παρακάτω, τα 
οποία αγοράστηκαν στο ηλεκτρονικό κατάστημα gomez.gr. 

 
 
 

 

Δεδομένα συμβολαίου 
(π.χ. αριθμός παραγγελίας, 
αριθμός φορολογικής 
απόδειξης, αριθμός 
τιμολογίου, ημερομηνία 
σύμβασης) 

 Ημερομηνία σύμβασης: 
 

 
Produkt- Προϊόντα 

Ilość- 
Ποσότητα 

Powód zwrotu – 
numer (opcjonalnie) 
Λόγος Επιστροφής 
(προαιετικά) 

   

Powody – Λόγοι επιστροφής (προαιρετικά) 

④  Το προϊόν διαφέρει από την εικόνα 
④  Κατεστραμμένο / ελαττωματικό προϊόν 
④  Ένα άλλο προϊόν παραδόθηκε 
④  Λάθος μέγεθος προϊόντος 

⑤  Ποιότητα προιόντος 
⑥  Αναντιστοιχία προϊόντων 
⑦  Καθυστέρηση στην παράδοση του προϊόντος 
⑧  Άλλος λόγος: _    _ _ _ _ _ _ _ _ 

Zwrot płatności- Επιστροφή χρημάτων 

Αριθμός λογαριασμού IBAN (προαιρετικά - για μεταφορά σε περίπτωση μείωσης της τιμής / υπαναχώρησης από τη σύμβαση): 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Υπογραφή πελάτη  

  Υποχρέωση ενημέρωσης 

"Ο διαχειριστής 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 

"Η υποβολή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων απαιτείται επειδή, κατόπιν διάθεσή σας, υπό τους όρος που ορίζονται στις διατάξεις της 30ης Μαΐου 2014 περί δικαιωμάτων του καταναλωτή, καθώς και 
τον φορολογικό κώδικα και το άρθρο 6 παρ. 1 γραμ. c) ΓΚΠΔ πρέπει να εκπληρώσουμε τη νομική υποχρέωση που έχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται για διάστημα 
5 ετών από το τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η υπαναχώρηση από τη συμφωνία εξ αποστάσεως. 

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες μας, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να επεξεργάζονται το προσωπικά σας δεδομένα. Επιπλέον, μπορούμε να παρέχουμε σε 
ορισμένες περιπτώσεις τα δεδομένα σας, π.χ. για την εκπλήρωση υποχρέωσης που προκύπτει από τις διατάξεις του νόμου ή την εκτέλεση νόμιμων συμφερόντων που εκτελούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεδομένων ή από τρίτο μέρος. 

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τη δυνατότητα διόρθωσής, διαγραφής ή περιορισμού επεξεργασίας, να υποβάλετε αντίρρηση ως προς την επεξεργασία των 
δεδομένων και ανά πάσα στιγμή, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τα δικαιώματά σας - έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, η οποία είναι 
Πρόεδρος της Υπηρεσίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με έδρα στη Βαρσοβία (00-193) στην οδό Stawki 2. 

Εάν έχετε απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνσή μας ή στη διεύθυνση e-mail: dataprotection@gomez.pl. Ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων της εταιρείας μας είναι ο Krystian Erens." 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υπαναχώρηση από τη σύμβαση που έχει συνάψει ο καταναλωτής ή το φυσικό πρόσωπο που σχετίζεται άμεσα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, όταν από το 
περιεχόμενο αυτής της σύμβασης προκύπτει ότι δεν έχει για αυτό το άτομο επαγγελματικό χαρακτήρα, που προκύπτει ιδίως από το αντικείμενο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, που διατίθεται βάσει των 
διατάξεων για το Κεντρικό Μητρώο και Τμήμα Πληροφοριών Επιχειρήσεων εξ αποστάσεως, καθώς και σχετικά με την επεξεργασία για τον σκοπό αυτό των προσωπικών σας δεδομένων και δικαιωμάτων σας 
από την Gomez, περιλαμβάνονται στους Όρους και Προϋποθέσεις και στην Πολιτική Απορρήτου, αναρτημένες στον ιστότοπό μας gomez.gr.» 


