
         VISSZAVÉTELI ŰRLAP 

    (elállás a távolból kötött szerződéstől) 
  A cég adatai   A visszáru feladásának dátuma  

 

 
GOMEZ returns 
GLS Hungary 

  2351 Alsónémedi 
  GLS Europa u.2. 
        

  Ügyfél adatai (* - kötelező adatok)        

 Vezeték- és keresztnév*         
          

 Lakcím*         
          

 E-mail cím (opcionális)         
          

 Telefon (opcionális)         
          

  Szerződés részletei   Termék/ek átvételének ideje  
 Ezennel kijelentem, hogy el kívánok állni a szerződéstől, amelyet az alábbi termék/ek      

 megvásárlására kötöttem a gomez.hu webáruházban    _____________________  

 Szerződés adatai lehetnek:    Szerződés dátuma:  

 

/megrendelés szám, számlaszám vagy 
annak dátuma/         

          

    
_____________________ 

 

     

  Termék/ek kódszáma   
Mennyiség 

    
      Visszaküldés indoklását számmal adja 

meg a lenti listából (opcionális) 

 

          

         

  Indoklás        

 ① A Termék különbözik a képen láthatótól ⑤ Termék minősége     

 ② A Termék sérült/hibás ⑥ Hibásan szabott termék     

 ③ Más terméket kaptam ⑦ Késve kézbesített termék     
 ④  Rossz méretű termék ⑧ Egyéb: _________________________________________ 
             

Pénzvisszafizetés 

 
Kérjük adja meg az IBAN számlaszámot a nemzetközi utaláshoz.: 

 
 
 
 

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

Vásárló aláírása 

 
Tájékoztatási kötelezettség: 

A személyes adatok adatkezelője: 

GOMEZ Részvénytársaság  
Tomasza Drobnika 2, 60-693 Poznan, Lengyelország/Poland  
KRS 0000934369 (Országos Bírósági Nyilvántartás cégjegyzéke) | VAT PL9721248769 | szám REGON 302694351 nyilvántartási akták helye:  
Poznańi Kerületi Bíróság - Nowe Miasto és Wilda, Poznań, VIII Gazdasági osztály - Országos Bírósági Nyilvántartás, alaptőke 100 000 PLN, teljes egészében befizetve 

"A fenti személyes adatok megadása azért szükséges, mert az Ön utasításainak megfelelően, a 2014. május 30-án a fogyasztói jogokról szóló rendelkezésekben, valamint az 

adórendeletben és a GDPR törvény c) 1. 6. bekezdése szerint teljesítenünk kell az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettséget. Adatait a távolról megkötött szerződéstől való elállás 

adóévének végétől számított 5. évig tároljuk. 

Munkatársaink és munkapartnereink, akik jogosultak a személyes adatok feldolgozására, hozzáférnek az Ön személyes adataihoz. Ezenkívül bizonyos helyzetekben 

továbbíthatjuk az Ön adatait, például egy jogszabályi rendelkezésből eredő kötelezettség teljesítése vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek teljesítése 

érdekében. 

Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen tőlünk személyes adataihoz, lehetőségét kapjon azok kijavítására, törlésére vagy korlátozására, a feldolgozás kifogásolására, és 

bármikor, ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak kezelése sérti jogait - Önnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti szervhez, amely a varsói székhelyű Személyi 

Adatvédelmi Hivatal Elnöke; Varsó (00-193), ul. Stawki 2. 

Ha bármilyen kérdése van, bármikor kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel postai címünkön vagy e-mailben: dataprotection@gomez.pl. Krystian Erens az adatvédelmi 

tisztviselőnk." 

Részletes információkat a fogyasztó vagy az üzleti tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó szerződést kötő természetes személy által kötött szerződéstől való elállásról, ha e 

szerződés tartalma azt mutatja, hogy ez a személy szakmailag nem köthető a távolról megkötött szerződéshez, ami különösen üzleti tevékenységének tárgyából ered, amelyet 

az Egyéni Vállalkozói Információs és Nyilvántartói Központ határoz meg, valamint a Gomez által az Ön személyes adatainak és jogainak e célból történő feldolgozásáról a 

gomez.hu weboldalon közétett Szabályzat és Adatvédelmi Irányelvek tartalmazza. 


