
W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, a także w celu zapewnienia pełnej przejrzystości 
procesów przetwarzania Twoich danych osobowych chcielibyśmy abyś wiedział, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Ahead Professionals sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 
(kod pocztowy: 60-319) przy ul. Ptasiej 10 (dalej: Ahead) 

2. Zawsze gdy masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych 
osobowych możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 
iodo@jobimpulse.pl  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu skontaktowania się 
z Nami.  

4. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie podmioty wspierające Nas w realizacji poniższych 
celów. Są to zaufane podmioty z branży IT (hosting, serwis,…), operatorzy pocztowi, a także 
zaufane podmioty wspierające Nas  od strony marketingowej. 

5. Masz prawo żądania od administratora: 
a) Dostępu do danych osobowych 
b) Sprostowania danych osobowych 
c) Usunięcia danych osobowych 
d) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
e) Przeniesienia danych osobowych 

6. Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO 
8. W przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do jej cofnięcia 

bez skutków prawnych dotyczących przetwarzania jakiego dokonano przed jej wycofaniem 
9. Ahead przetwarza Twoje dane zgodnie z poniższymi informacjami 
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Składając do Nas zapytanie przez formularz 
kontaktowy zapewne oczekujesz odpowiedzi. Do 
jej udzielenia konieczne jest przetwarzanie Twoich 
danych osobowych – chodzi o to, żebyśmy wiedzieli 
komu i na co mamy odpowiedzieć. 
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Ahead jak każdy podmiot uczestniczący w obrocie 
gospodarczym jest narażony na odpowiedzialność 
prawną, w tym cywilnoprawną w związku z czym 
konieczne jest przechowywanie wszelkich 
informacji o zdarzeniach, które wystąpiły i które 
mogą być podstawą do skierowania roszczeń 
wobec Ahead. Informacje te mogą stanowić 
dowód w toczącym się postępowaniu. 

 


