
Polityka Prywatności 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest G2A.COM Limited z siedzibą w Hong Kongu, 31/F, Tower 

Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, https://www.g2a.co/contact/ (dalej: 

“G2A.COM”, “my”, “nas”). 

2. Cel i Podstawy przetwarzania danych 

Od czasu do czasu możemy zbierać Twoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-

mail, numer telefonu, IP, login, instrument płatniczy, dane transakcyjne, numer ID transakcji (nie 

ograniczając sie jednak do powyższego zakresu). 

Cel Podstawy przetwarzania  

Aby dostarczyć produkt lub usługę w związku z 

zawartą umową  

Umowa 

Wykrywanie i zapobieganie oszustwom, 

utrzymanie bezpieczeństwa systemów  

Uzasadniony interes  

Analizy i badania statyczne w celu rozwoju i 

poprawienia jakości produktów i/lub usług  

Uzasadniony interes  

Dostarczenie treści marketingowych zgoda 

• Poprzez marketing bezpośredni  zgoda 

• Poprzez dopasowanie treści strony do Twoich 

zainteresowań i upodobań  

zgoda 

Zapewnienia zgodności z prawem  Spełnienie obowiązku 

prawnego/uzasadniony interes   

 

3. Marketing bezpośredni 

Na podstawie Twojej zgody możemy wykorzystywać Twoje dane w celu kierowania do Ciebie treści 

marketingowych. Jeśli nie chcesz otrzymywać treści marketingowych możesz wypisać się np. z 

newslettera, lub napisać pod adres iod@g2a.com.        

Na podstawie udzielonej i nie wycofanej zgody możemy także monitorować co miałeś w koszyku, co 

przeglądałeś na naszych stronach. Na podstawie tych obserwacji możemy zaproponować Ci treści, 

produkty/usługi,  które potencjalnie mogą Cię zainteresować. 

4. Odbiorcy danych  

- Inni użytkownicy, jeśli jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy (np. jeśli kupujesz grę od 

sprzedawcy na Marketplace) 

https://www.g2a.co/contact/
mailto:iod@g2a.com


- inne spółki z Grupy 

- dostawcy usług 

- instytuce finansowe/płatnicze, np. VISA  

- podmioty, które maja dostę na podstawie odrębnych przepisów prawa  

5. Okres przechowywania danych  

Będziemy przechowywali Twoje dane tak długo jak będziemy do tego uprawnieni. 

• dane niezbędne do dostarczenia usługi (np.księgowości) na czas dostarczenia usługi 
• dane przechowywane dla celów AML, przez czas wynikający z właściwych 

przepisów prawa, co do zasady przez 5 lat od daty wygaśnięcia umowy, 
• przez czas niezbędny dla dochodzenia roszczeń  
• do czasu wycofania udzielonej zgody 

 
6. Prawa  

Masz prawo do weryfikacji, do poprawiania, oraz otrzymania kopii Twoich danych. Wszelkie 

zapytania dotyczące danych możesz znaleźć na stronie: 

https://www.pcpd.org.hk/english/publications/files/Dforme.pdf  

 Masz prawo do: 

• prawo dostępu do danych  
• prawo do poprawiania lub usunięcia danych 
• prawo do ograniczenia procesowania danych 
• prawo do sprzeciwu względem przetwarzania 
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie  
• prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych     

 

 Jakiekolwiek pytania, wnioski i żądania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych 

możesz kierować na adres: iod@g2a.com.   
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