KLAUZULA INFORMACYJNA DO ZASTOSOWANIA WE WSPÓŁPRACY ZE
ZLECENIOBIORCAMI/WSPÓŁPRACOWNIKAMI/OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (CEIDG)
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego
dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest
YUMISU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białymstoku (adres
siedziby: ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok; i adres do doręczeń: ul. Baranowicka 23, 15-554
Białystok); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000865362; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy
w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w
wysokości: 30 000 zł; NIP: 9662144174; REGON: 387312142, adres poczty elektronicznej:
kontakt@yumisu.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 22 23 02 440 – zwana dalej
„Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
2. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją umowy, na podstawie Art.
6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty biorące udział w realizacji
zlecenia/usługi, biuro rachunkowe, tj.: OVH Sp. z o.o., ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, KRS:
0000220286, REGON: 933029040, NIP: 8992520556, Hetzner Online GmbH Industriestr. 25, 91710
Gunzenhausen Germany DE 812871812, Kancelaria Księgowo-Audytorska „BUCHALTERIA” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Warszawska 34, 15-077 Białystok, NIP: 5420301389, REGON:
0000008530.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony
interes realizowany przez Administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania
przewarzania w celach planowania biznesowego) *.
5. YUMISU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oświadcza i zapewnia, że stosowane
przez Nią środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom
przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w
szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
a) żądania od Administratora danych dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich
sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
c) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
d) przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO).
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
może skutkować odmową zawarcia umowy.
9. Pani/ Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób
zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
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10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
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