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Axe Mate Club 

ZAKRES ZASTOSOWANIA INFORMACJI 

Ta Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Axe Mate Club S.C. ma zastosowanie do 

danych otrzymanych: 

• poprzez formularze elektroniczne, 

• poprzez połączenie telefoniczne z pracownikiem Axe Mate Club S.C. 

ADMINSTRATOR 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Axe Mate Club Spółka Cywilna z siedzibą w 

Krakowie, ul. Starowiślna 71, zarejestrowana pod numerem REGON: 520751130, NIP: 

6783194695. 

 

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych 
 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować na adres 

mailowy biura Axe Mate Club S.C. biuro@axemateclub.pl 

 

Podstawa prawna, cele przetwarzania, okres przetwarzania 
 

Dane osobowe przetwarzane są przez Axe Mate Club S.C. w określonych poniżej celach. 

Przy każdym celu podaliśmy podstawę prawną przetwarzania oraz kryteria określenia okres 

przetwarzania danych w tym celu. 

1. CEL: realizacja umowy lub zamówienia, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt b) 

RODO 

 

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia 

roszczeń wynikający z przepisów. 

W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem, a Axe Mate Club 

S.C., dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy 

lub zamówienia oraz ich rozliczenia. 

 

2. CEL: kontakty biznesowe, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO 

 

OKRES PRZETWARZANIA: do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie 

art. 21 RODO 

Dane kontaktowe wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach 

obowiązującej umowy lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane do celu 

kontaktów biznesowych. 

Kontakty biznesowe obejmują bieżące kontakty dotyczące prowadzonych umów, realizacji 

rezerwacji, zaproszenia na spotkanie lub event organizowany przez Axe Mate Club S.C lub 

inne działania marketingowe skierowane do Pani/Pana przez przedstawiciela spółki Axe 

Mate Club. W ramach realizacji tego celu przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan 
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