Polityka prywatności danych osobowych
w Yunicorn Trade LTD Abc Account Centre

1. Niniejsza polityka ustanawia ramy zgodności przetwarzania danych osobowych z
obowiązującymi ustawami prawa polskiego oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO;
2. Niniejsza polityka dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych w toku działalności
organizacji:
Nazwa : Yunicorn Trade LTD Abc Account Centre
Forma prawna: spółka LTD
Company Number: 11160759
Adres/siedziba: 15 Wheeler Gate, Nottingham, Nottinghamshire, NG1 2NA;
Dane kontaktowe: sklep@yunicorn.pl
3. Odpowiedzialność za realizację zadań mających na celu osiągnięcie zgodności z RODO oraz
urzeczywistnienie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art.
5 ust. 1 RODO, spoczywa na osobach wskazanych w szczegółowych postanowieniach
dokumentacji ochrony danych osobowych. Na dokumentację ochrony danych osobowych
składa się niniejsza polityka oraz akty szczegółowe, o których mowa w rozdziale II.
4. Nadzór nad realizacją zadań, o których mowa w ust. 3, sprawuje przedstawiciel najwyższego
kierownictwa, którym jest Piotr Pająk. Przedstawiciel najwyższego kierownictwa może
pisemnie upoważnić inną osobę do sprawowania nadzoru w swoim imieniu.
5. Administrator przetwarza dane osobowe we wskazanych poniżej celach w czasie wymaganym
przez przepisy prawa lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez osobę której dane dotyczą.
6. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zwykłych
a)

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów;

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez

stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych
interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane
dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
7. Rodzaje danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywanej działalności:
a) Imię (imiona)
b) nazwisko
c) numer telefonu
d) adres e-mail
e) adres IP
f) adres zamieszkania/adres korespondencyjny/adres zameldowania.
8. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia,
czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do
uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub
zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach
międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest
to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą,
oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie
dostępne informacje o ich źródle;
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o
zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach
takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
9. W przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, podczas pozyskiwania danych
osobowych podaje się informacje, o których mowa w art. 13 RODO, chyba że osoba, której
dane dotyczą dysponuje już tymi informacjami.

10. W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, osobie,
której dane dotyczą, podaje się informacje, o których mowa w art. 14 RODO. Obowiązek
podania informacji nie ma zastosowania, gdy:
a) osoba której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami,
b) udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku,
c) proces pozyskiwania danych jest wyraźnie uregulowany prawem Unii Europejskiej lub
prawem państwa członkowskiego, lub
d) dane muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej
przewidzianym w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego, w tym
ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.
11. Informacji, o których mowa w ust. 22, udziela się:
a) w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych, najpóźniej w ciągu miesiąca, mając
na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych,
b) jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą,
najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, lub
c) jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym
ujawnieniu.
12. Przed dalszym przetwarzaniem danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane, osobie, której dane dotyczą podaje się ten sam zakres informacji,
co przy zbieraniu danych.
13. Za realizację ust. 21-23 odpowiedzialna jest każda osoba zbierająca dane osobowe. Za
realizację ust. 24 odpowiedzialna jest osoba, która planuje dalej przetwarzać dane osobowe w
innym celu.
14. Jeżeli dane osobowe gromadzone są w sposób zautomatyzowany, w szczególności za
pośrednictwem

strony

internetowej,

za

zautomatyzowane

spełnianie

obowiązku

informacyjnego odpowiedzialna jest główna osoba zarządzająca treściami kierowanymi do
użytkowników danego serwisu.
15. Jeżeli osoba fizyczna zażąda informacji na temat przetwarzania dotyczących jej danych
osobowych, należy udzielić jej informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 RODO, chyba
że udzielenie takich informacji stałoby w sprzeczności z prawem Unii Europejskiej lub
prawem państwa członkowskiego, w szczególności z ustawowym obowiązkiem zachowania
tajemnicy. Udzielając informacji, w trybie ust. 28 należy przekazać kopię danych osobowych
podlegających przetwarzaniu.

16. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, dostarcza się jej kopię danych osobowych
podlegających przetwarzaniu, chyba że jej dostarczenie stałoby w sprzeczności z prawem
Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, w szczególności z ustawowym
obowiązkiem zachowania tajemnicy. Sposób realizacji takiego żądania nie może wpływać
niekorzystnie na prawa i wolności innych osób, a w szczególności nie może wiązać się z
ujawnieniem dotyczących ich danych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię
drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, kopię przekazuje się powszechnie stosowaną
drogą elektroniczną.
17. Jeżeli żądanie dotyczy danych zebranych od osoby, której dane dotyczą, kopię dostarcza się
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym, pod warunkiem,
że przetwarzanie:
a) odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą,
b) odbywa się na podstawie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
c) odbywa się w sposób zautomatyzowany, w szczególności poprzez serwis internetowy.
18. Jeżeli osoba, której dane dotyczą tego żąda, kopię danych osobowych należy przesłać
bezpośrednio wskazanemu przez nią administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
19. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, dokonuje się niezwłocznego sprostowania
nieprawidłowych danych osobowych.
20. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, dokonuje się niezwłocznego uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych, chyba że żądany zakres danych osobowych nie będzie
adekwatny do celów, w których dane są przetwarzane.
21. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, żąda niezwłocznego usunięcia danych osobowych
(realizacji prawa do bycia zapomnianym), należy wypełnić formularz i postępować zgodnie z
zawartymi w nim instrukcjami.
22. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, żąda ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
przetwarzanie tych danych zmienia się w następujący sposób:
a) Jeżeli osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, zawiesza się
przetwarzanie danych osobowych do czasu weryfikacji prawidłowości tych danych, a w razie
potrzeby ich sprostowania lub uzupełnienia – do czasu realizacji tych czynności.
b) Jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, dalsze
przetwarzanie prowadzi się zgodnie z tym żądaniem.

c) Jeżeli organizacja nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane
osobowe przechowuje się przez okres objęty żądaniem.
d) Jeżeli osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw, o którym mowa w art. 21 RODO,
przetwarzanie danych osobowych zawiesza się do czasu rozpatrzenia sprzeciwu zgodnie z
ust. 35 i 36.
23. W razie wniesienia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych:
a) Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania danych, w tym profilowania, do celów marketingu
bezpośredniego – należy niezwłocznie zaprzestać przetwarzania danych do takich celów.
b) Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania danych do celów badań naukowych lub historycznych
lub do celów statystycznych – należy niezwłocznie zaprzestać przetwarzania danych do
takich celów, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym.
c) Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania danych, w tym profilowania, do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez organizację lub stronę trzecią, lub w
celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – należy niezwłocznie
zaprzestać przetwarzania, jeżeli interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, są
nadrzędne wobec prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania.
24. Jeżeli sprzeciw nie dotyczy żadnej z sytuacji wymienionych w ust. 35, należy uznać go za
bezzasadny. W przypadkach, o których mowa w ust. 35 lit. b) i c), oceniając zasadność
sprzeciwu, należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy sprzeciw został wniesiony
z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją danej osoby.
25. W razie wpłynięcia żądania od osoby, której dane dotyczą, każda z osób upoważnionych do
przetwarzania danych osobowych obowiązana jest niezwłocznie przekazać dane nadawcy i
treść żądania właścicielowi procesu przetwarzania danych osobowych, wskazanemu w
rejestrze czynności przetwarzania. W razie wątpliwości, kto jest właścicielem procesu, należy
skonsultować się z przedstawicielem najwyższego kierownictwa, o którym mowa w ust. 4,
lub inną osobą wyznaczoną do sprawowania nadzoru nad systemem ochrony danych
osobowych.
26. Za odpowiadanie na żądania osoby, której dane dotyczą, odpowiedzialny jest właściciel
procesu, którego dotyczy żądanie. Jeżeli żądanie dotyczy danych przetwarzanych w ramach
wielu procesów, każdy z właścicieli odpowiedzialny jest w zakresie, w jakim ma kontrolę nad
przetwarzaniem danych, których dotyczy żądanie. W razie wątpliwości, czy dane osoby,

której dotyczy żądanie, są przetwarzane także w innych procesach, właściciel procesu
konsultuje się z przedstawicielem najwyższego kierownictwa lub inną osobą wyznaczoną do
sprawowania nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych.
27. Odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą, udziela się bez zbędnej zwłoki, a w
każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpływu żądania do organizacji. W odpowiedzi
informuje się o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie odmowy spełnienia
całości lub części żądania, w odpowiedzi informuje się o powodach niepodjęcia działań oraz
o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków
ochrony prawnej przed sądem.
28. W razie skomplikowanego charakteru żądania lub zbyt dużej liczby żądań, termin na
udzielenie informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem można przedłużyć o
kolejne dwa miesiące, o ile w terminie miesiąca od dnia wpływu żądania do organizacji,
osoba, której dane dotyczą, otrzyma informację o takim przedłużeniu terminu, z podaniem
przyczyn opóźnienia.
29. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w
szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, właściciel procesu może:
a) skonsultować pobór rozsądnej opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 5 lit. a RODO, z
przedstawicielem najwyższego kierownictwa, o którym mowa w ust. 4, lub inną osobą
wyznaczoną do sprawowania nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych, lub
b) odmówić spełnienia całości lub części żądania, o ile w razie sporu organizacja będzie w
stanie wykazać, że żądanie miało ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter.
30. Jeżeli uwzględnienie żądania skutkuje sprostowaniem, usunięciem lub ograniczeniem
przetwarzania danych osobowych, właściciel procesu informuje o tym każdego odbiorcę,
któremu ujawniono dane osobowe, o ile nie jest to niemożliwe lub wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku. Kategorie odbiorców, którym ujawnia się dane
przetwarzane w ramach poszczególnych procesów, wskazane są w rejestrze czynności
przetwarzania.
31. W razie uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości co do tożsamości osoby fizycznej
składającej żądanie, przed udzieleniem odpowiedzi właściciel procesu może zażądać
dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane
dotyczą.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Yunicorn Trade LTD Abc Account
Centrez siedzibą 15 Wheeler Gate, Nottingham, Nottinghamshire, NG1 2NA Company
Number: 11160759 dane kontaktowe: sklep@yunicorn.pl, w razie jakichkolwiek wątpliwości
związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się
skontaktować z nim pod adresem;
2)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy na

podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz na podstawie zgody art. 6 ust 1 lit. a;
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy IT, biura księgowe i prawne.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy
prawa podatkowego.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W razie
niepodania danych osobowych, nie będziemy w stanie zrealizować Pani zamówienia
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania przez wyrażenie zgody na przetwarzanie i/lub profilowanie danych osobowych w
formie checkboxów.
9)Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy
złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie
z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z
Pani/Pana szczególną sytuacją.

