
Karta Podarunkowa

FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Proszę wypełnić drukowanymi literami

Data

Centrum handlowe

Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do złożenia 
zamówienia

Nr telefonu os. upoważnionej

Nazwa firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

NIP

Adres email (do przesłania noty)

Osoba upoważniona do odebrania kart

Imię i Nazwisko

Numer dowodu osobistego

Forma płatności

Przelew

Karta płatnicza

Gotówka

Lp. Wartość karty Liczba kart Suma
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6

7
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10

RAZEM

Podpis i pieczątka

Zobowiązuję się do przekazania osobie upoważnionej do odbioru  
Kart Podarunkowych powyższych informacji o przetwarzaniu jej danych 
osobowych przez Administratora.

INFORMACJE O ADMINSTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Flex-e-vo-

uchers Limited będącą spółką prawa brytyjskiego, wpisana do rejestru spółek 
prowadzonym dla Anglii i Walii (Registrar of Companies for England and 
Wales) pod numerem 03983439, z siedzibą przy 28 West Street, LU6 1TA, 
Dunstable Bedfordshire. Nadzór nad prawidłową ochroną danych przez Ad-
ministratora programu sprawuje Information Commissioner będący brytyjskim 
organem zajmującym się ochroną danych osobowych. Osoba, której dane są 
przetwarzane przez Administratora Programu, ma prawo złożenia skargi do 
tego organu.

2. O ile nie uzgodniono inaczej Administrator przetwarza tylko podstawowe 
dane wskazane w niniejszym formularzu. Podanie danych jest niezbędne do 
złożenia zamówienia, zawarcia i wykonywania umowy.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia umowy sprzedaży 
Karty Podarunkowej oraz jej wykonywania, w tym wydania Karty Poda-
runkowej, przyjmowania oraz odpowiadania na zapytania dotyczące Kart 
Podarunkowych (np. stanu środków na Karcie Podarunkowej), jak również 
przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Administrator Program przetwarza 
dane osobowe również w celu zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczaniu 
przestępstw finansowych oraz w celu dochodzenia i obrony przed ewentual-
nymi roszczeniami związanymi z zawartą umową. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Administratora Progra-
mu w Wielkiej Brytanii oraz przez podmioty, którym Administrator Programu 
powierza przetwarzanie danych osobowych, wskazane w Regulaminie na 
strone www.flex-e-card.pl 
Dane mogą być przechowywane w chmurze, której serwery znajdują się na 
terenie Unii Europejskiej. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Karty Podarun-
kowej, a po jej wykorzystaniu - przez okres konieczny dla zabezpieczenia do-
chodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających 
z przepisów prawa. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez 
okres wynikający z przepisów szczególnych. 

6. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
•	 prawo dostęp, tj. prawo do uzyskania informacji związanych z przetwarza-

niem jej danych osobowych oraz kopii takich danych osobowych,
•	 prawo do poprawiania: tj. prawo wprowadzenia odpowiednich zmian do 

swoich danych osobowych, jeżeli dane osobowe są niedokładne lub 
niekompletne,

•	 prawo do usunięcia w zakresie dozwolonym przez prawo.
•	 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie 

dozwolonym przez prawo.
•	 prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, osoba, której 

dane są przetwarzane, może domagać się, aby przekazane Administrato-
rowi Programu dane osobowe zostały jej zwrócone lub przekazane osobie 
trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Admini-
stratorem poprzez adres: karta@flex-e-card.pl 

7. Administrator nie używa danych osobowych do celów marketingowych.


