
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

I. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników          

Serwisu dostępnego pod adresem https://ahoymedia.pl (Polityka Prywatności). 
2. Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów – osób fizycznych - i użytkowników            

(osoby, których dane dotyczą) Serwisu jest Ahoymedia Michał Jaworski z siedzibą w Warszawie, przy              
Al. Reymonta 21/10, 01-840 Warszawa, e-mail: biuro@ahoymedia.pl, prowadzący działalność         
gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej            
prowadzonej przez Ministra Gospodarki (Usługodawca). 

3. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi          
przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady           
(UE) 2016/679 z 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, RODO). 

4. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji          
wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób          
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,        
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie. 

 

II. Zakres i cel zbieranych danych 
5. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z             

funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu: 
a. Rejestracji w Serwisie; 
b. Kontaktu z Użytkownikami, 
c. Wykonywaniu usług marketingowych, 
d. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których          

Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w           
szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty          
elektronicznej zamówionego Newslettera; 

6. W celu: 
a. Rejestracji w Serwisie, kontaktu z Użytkownikami i wykonywaniu usług marketingowych –           

przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło, adres IP,              
pliki cookies; 

b. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których          
Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w           
szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty          
elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane są następujące Dane Osobowe:         
imię, nazwisko, PESEL, płeć, data urodzenia, stan cywilny, e-mail, telefon, adres (ulica,            
numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), rodzaj dochodu, zarobki netto, liczba            
osób w domostwie, data zawarcia umowy ratalnej, liczba rat kredytu, adres IP, pliki cookies,  

 
 
 

III. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych 
7. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są: 



a. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie; 
b. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy; 

8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 a) Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane               
wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat. 

 

IV. Okres przetwarzania Danych Osobowych 
9. Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane w celach statystycznych i kontaktowych            

rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od ostatniego kontaktu ze strony             
Usługodawcy. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą          
przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że            
obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla          
wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu         
przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

 

V. Dobrowolność podania Danych Osobowych 
10. Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub             

większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. 5 i 6 powyżej, których              
Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Serwisie,            
odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w pkt. 5 i 6 powyżej. 

 

VI. Profilowanie Danych Osobowych 
11. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego            

wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (IP           
komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficznych (np. płeć, wiek,           
dochody, miejsce zamieszkania), w celu dostosowania informacji marketingowych do         
indywidualnych preferencji. 

 
VII. Cookies 

12. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu Dane Osobowe zbierane są również            
automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system używane przez             
Administratora programy afiliacyjne. 

13. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych             
Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z               
którego Klient łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza             
również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu               
połączenia Klienta z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w            
Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania Serwisu do potrzeb             
Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu. 

14. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z           
korzystaniem z Serwisu przez Klienta.  

15. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,            
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia            
Klienta, jak również usunąć pliki Cookies.  

16. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w           
Serwisie. 



17. W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy,          
umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności          
nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie.  

 
VIII.  Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą 

18. Każdy Klient i Użytkownik ma prawo: 
a. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo           

żądania ograniczania przetwarzania. 
b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie          

Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym              
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na           
podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych           
Osobowych. 

19. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 18 a) powyżej należy wysłać e-mail na adres:                 
biuro@ahoymedia.pl, 

20. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 18 b) powyżej należy wysłać e-mail na adres:                 
biuro@ahoymedia.pl wpisując w tytule słowo „sprzeciw” lub „cofnięcie zgody” lub w inny sposób             
poinformować o sprzeciwie lub cofnięciu zgody w tym wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody              
na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy. 

 

IX. Zabezpieczenie Danych Osobowych 
21. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom i Użytkownikom wysoki poziom            

bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisy prawa.  
22. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również            

dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym           
charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na           
konto e-mail: biuro@ahoymedia.pl 

 

X. Postanowienia końcowe 
23. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa           

dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO. 


