Klauzula informacyjna
1.

Działając na mocy art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO” informujemy, że:
1)

Administratorem Danych Osobowych jest YOSI.PL Władysław Kuć Wojciech Mazgaj spółka cywilna,
z siedzibą w Krakowie, ul. Woronicza 7a, Kraków (zwana dalej YOSI.PL);

2)

dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia/prośby/ zapytania dokonanego przez
formularz kontaktowy jak i również w celach marketingowych poprzez przesyłanie informacji
handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail;

3)

zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, nazwa firmy i
ewentualnie inne dane podane w treści zgłoszenia. Przekazując dane osobowe wyraża Pan/Pani zgodę
na kontakt związany z realizacją zgłoszenia/prośby/zapytania;

4)

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez YOSI.PL jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

5)

dane osobowe nie będą przekazywanie do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;

6)

dane osobowe będą przetwarzane do momentu rezygnacji z uzyskania odpowiedzi/cofnięcia
Pana/Pani zgody. Rezygnację/cofnięcie zgody należy przesłać na adres email wskazany poniżej.
Zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym czasie, tym niemniej jej wycofanie
nie wpływa na ważność czynności przetwarzania dokonanych przed poinformowaniem Administratora
o rezygnacji/cofnięciu zgody. Rezygnacja z uzyskania odpowiedzi/cofnięcie zgody skutkuje także
brakiem odpowiedzi na zgłoszenie/prośbę/zapytanie;

7)

ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8)

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;

9)

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych obligatoryjnych
(zaznaczone w formularzu symbolem) jest równoznaczna z brakiem możliwości wysłania formularza
zgłoszeniowego;

10) YOSI.PL nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
na podstawie podanych danych osobowych.
2.

YOSI.PL wskazuje adres do kontaktu w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi:
biuro@yosi.pl .

