
    FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

    (odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku) 

     
           

  Gomez   Datum    

 

1. Zboží můžete bezplatně vrátit na výdejních místech: 

91055412 (vrátkový kód) https://www.zasilkovna.cz/pobocky        

 

2. Vrácení zboží na vlastní náklady  
přímo do skladu v Polsku: GOMEZ S.A.  

_____________________ 
 

   Ul. Św. Mikołaja 1 62-080 Swadzim 

  

        

  Zákazník (* - požadované údaje)        

 Jméno a příjmení*         
          

 Adresa*         
          

 Email propojený se         

 Zákaznickým účtem*         

 Kontaktní email (nepovinné)         
         

  Smlouva   Datum převzetí produktu/ů:  
 Tímto prohlašuji, že na základě § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012, Sb., občanský       

 zákoník, tímto odstupuji od kupní smlouvy níže uvedených Produktů, zakoupených v internetovém _____________________  
 obchodě gomez.pl        

 Údaje smlouvy    Datum uzavření smlouvy:  
 (např. č. objednávky, č. daňového         

 dokladu, č. faktury, datum uzavření   _____________________  
 kupní smlouvy)         

  
Produkt/Produkty 

  
Počet 

  Důvod vrácení - číslo  
      

(nepovinné) 
 

          

         

  Důvody (nepovinné)        
 ① Produkt se liší od produktu na obrázku ⑤ Kvalita produktu       

 ② Poškozený/ vadný produkt ⑥ Nepadnoucí produkt       

 ③ Doručeno jiný produkt ⑦ Zpoždění při dodání produktu    

 ④ Špatná velikost produktu ⑧ Jiné: _________________________________________   
Vrácení peněz 

 
Vážení Zákazníci,  
vrátíme Vám platbu stejným způsobem, jakým jste zaplatili za zboží. Pokud jste nezaplatili za svoji objednávku bankovním převodem a souhlasíte  
s vrácením finančních prostředků na Váš bankovní účet, vrátíme Vám platbu na Váš bankovní účet. 

 
Pokud souhlasíte s vrácením finančním prostředků na Váš bankovní účet, zadejte prosím jeho číslo (IBAN): 

 
 
 

.......................................................................................................................................................................................................................................  
 

Podpis Zákazníka  
 
 
Informační povinnost 

"Správcem vašich osobních údajů je společnost: 

GOMEZ akciová společnost,  ul. Tomasza Drobník 2, 60-693 Poznaň, Polsko 

(KRS) 0000934369  (obchodní rejstřík Národního soudního rejstříku), registrační spisy jsou uchovávány na Okresního soudu Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. Hospodářské oddělení Národního 

soudního rejstříku) VAT PL9721248769 | IČO 302694351, základní kapitál 100 000 PLN, zaplacený v plné výši. 

"Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je nutné, protože v souladu s vaším souhlasem za podmínek stanovených v ustanoveních ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů, jakož io daňovém 

nařízení a článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR, musíme splnit zákonnou povinnost správce osobních údajů. Vaše údaje budou uchovávány po dobu 5 let od konce daňového roku, v němž došlo k odstoupení od 

smlouvy uzavřené na dálku. 

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje. Kromě toho v určitých situacích můžeme přenášet vaše údaje, například na splnění 

povinnosti vyplývající ze zákonného ustanovení nebo na výkon oprávněných zájmů, které sleduje správce údajů nebo třetí strana. 

Máte právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, možnost jejich opravy, odstranění nebo omezení zpracovávání, vznesení námitky proti zpracování údajů a kdykoliv, pokud se domníváte, že 

zpracováváním vašich osobních údajů jsou porušena vaše práva - máte právo podat stížnost orgánu dozoru, kterým je předseda úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě (00-193) na ul. 

Stawki 2. 

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete kdykoliv obrátit na našeho inspektora ochrany údajů na naší fyzické adrese nebo e-mailem: dataprotection@gomez.pl. Našim inspektorem ochrany údajů je 

Krystian Erens." 

Podrobné informace o odstoupení od smlouvy uzavřené spotřebitelem nebo fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo spojenou s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že 

nemá pro tuto osobu profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu jeho podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o centrální evidenci a informacích o obchodní činnosti na dálku 

a o zpracování vašich osobních údajů a vašich práv prostřednictvím firmy Gomez pro tento účel, jsou obsaženy v Obchodních podmínkách a Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na 

našich webových stránkách gomez.cz. 


