1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ahmes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(02-547) przy ul. Lewickiej 13/15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000388600, z którym możliwy jest kontakt
pod nr tel. 22 113 10 00 bądź adresem e-mail: biuro@ahmes.pl
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@ahmes.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia złożenia i realizacji
zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży karty przedpłaconej DoGadania za pośrednictwem
formularza zakupu (art. 6 ust. 1 lit. (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako:
„r.o.d.o.”),
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po
tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, poza:
a. wybranym przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie
Administratora,
b. podmiotem obsługującym płatności za pośrednictwem wybranego rodzaju dokonania
płatności za zakup karty przedpłaconej DoGadania.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Ahmes Sp. z o.o. może również uzyskać dodatkowe dane osobowe dotyczące Pani/Pana od
podmiotu obsługującego płatności za pośrednictwem wybranego rodzaju dokonania płatności
za zakup. W tym przypadku Ahmes Sp. z o.o. uzyska informacje dotyczące Pani/Pana numeru
rachunku bankowego. Ahmes Sp. z o.o. będzie przetwarzać uzyskane od podmiotu
obsługującego płatności dane wyłącznie w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu
Administratora danych, jakim jest weryfikacja i zaksięgowanie należności za dokonany zakup
startera IZZI, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o. Ahmes Sp. z o.o. będzie przetwarzał
uzyskane od podmiotu obsługującego płatności dane dla celów i przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
8. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia
i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży karty DoGadania.
11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania danych,
w tym profilowania.

