
ZAMÓWIENIE KART PODARUNKOWYCH

NOMINAŁ (PLN): ILOŚĆ (SZT.): WARTOŚĆ (PLN):

RAZEM:

PREFEROWANA TERMIN WAŻNOŚCI (3,6, LUB 12 MIESIĘCY OD DATY WYGENEROWANIA):

IMIĘ I NAZWISKO:

TERMIN WAŻNOŚCI KARTY

TELEFON:

E-MAIL:

DATA:

DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ Z RAMIENIA KLIENTA

ZAMÓWIENIE KART PODARUNKOWYCH

Pieczęć firmowa i podpis klienta

IMIĘ I NAZWISKO/FIRMA:

ULICA/NUMER DOMU:

KOD POCZTOWY/MIASTO:

TELEFON/FAX:

NIP:

 

EMAIL:

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Na podmiot o danych wskazanych w rubryce zostanie wystawiona nota księgowo-obciążeniowa. Sprzedaż kart podarunkowych nie podlega podatkowi VAT

DANE DO WYSYŁKI ELEKTRONICZNYCH KART PODARUNKOWYCH

SPRZEDAWCA:

ANSWEAR.COM S.A.
Aleja Pokoju 18
31-564 Kraków

NIP 6793080390



ZAMÓWIENIE KART PODARUNKOWYCH

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSOBY KONTAKOWEJ WSKAZANEJ FORMULARZU
Administratorem danych osobowych jest Answear.com spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000816066, NIP: 6793080390 ( „Administrator”).
Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi: Answear.com Spółka akcyjna, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków lub iod@answear.com. 
Celem przetwarzania danych osobowych jest kontakt związany z wykonaniem umowy sprzedaży kart podarunkowych. 
Podstawą przetwarzania danych osobowych osoby kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu wskazanej wyżej umowy.
Podanie danych osobowych osoby kontaktowej jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania ww. umowy.
Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej, nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z przepisów prawa, jednak nie dłużej niż 
okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
Zgodnie z przepisami RODO, osobie kontaktowej przysługuje prawo do: dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ogranicze� nia przetwarzania danych; sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 
administratora).
Jeżeli dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem, osobie której dane dotyczą, przysługuje uprawnienie do skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osoby kontaktowej mogą być udostępniane usługodawcom, z którymi Administrator podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do prowadzenia i obsługi działalności, w tym doradców prawnych lub księgowych. 

OGÓLNE ZASADY ZAMAWIANIA KART PODARUNKOWYCH

1. Przesłane podpisane Zamówienie Kart Podarunkowych oznacza akceptację regulaminu Kart Podarunkowych ANSWEAR.com 
dostępnego pod adresem answear.com/karty-podarunkowe-dla-firm.

2. ANSWEAR.com potwierdzi do 21 dni drogą elektroniczną złożone przez Klienta zamówienie ze wskazaniem terminu jego 
realizacji.

3. ANSWEAR.com po potwierdzeniu zamówienia wystawi w ciągu 3 dni notę księgowo - obciążeniową za sprzedaż kart 
podarunkowych.

4. Karty Podarunkowe dostarczane są do Klienta po opłaceniu całej wartości zamówienia.
5. ANSWEAR.com jest zobowiązane do dostarczenia Klientowi Kart Podarunkowych w ilości i o wartości zgodnej ze złożonym 

zamówieniem, w terminie i pod warunkiem zapłaty przez Klienta należności wynikającej z noty księgowo - obciążeniowej. 
Przez zapłatę należy rozumieć uznanie rachunku bankowego spółki będącej właścicielem sklepu ANSWEAR.com kwotą 
wynikającą z wystawionej noty księgowo - obciążeniowej.

6. Przesłane Zamówienie oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym 
do realizacji zamówienia.


