Klauzula dla klientów sklepu internetowego
Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r (dalej jako „RODO”) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest p. Mateusz Nierenberg prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą YOUR STYLE Mateusz Nierenberg w Opolu(45-315) przy
ul. Głogowskiej 39 (NIP: 7542872071, REGON: 160148750) (dalej jako „ADO”).
2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy
kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@krolestwodzieci.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) Realizacji zamówienia - Realizacji umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed
zawarciem umowy na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO
b) Realizacji obowiązku prawnego jakim jest archiwizacja dokumentów księgowych
wynikającego z ustawy o rachunkowości w oparciu o przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
c) Przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji i zwrotów na podstawie realizacji obowiązku prawnego
w oparciu o przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
d) Badania satysfakcji klienta – w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu
administratora – art.6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do biura rachunkowego, firmie świadczącej
usługi informatyczne, firmie świadczącej usługi marketingowe, hostingodawcy poczty e-mail,
dostawcy oprogramowania, firmie niszczącej dokumenty, firmom świadczącym obsługę
prawną, bankom, firmom kurierskim, platformom zakupowym oraz serwisom
umożliwiającym wystawienie opinii, i innym upoważnionym na mocy prawa odbiorcom takim
jak urzędy skarbowe.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw spoza obszaru Unii Europejskiej na
podstawie standardowych klauzul umownych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
- do upływu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych tj. 5 lat licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Dane z reklamacji: będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji roszczeń lub
obrony przed nimi.
Dane przekazane wraz z wystawioną opinią dotyczącą zakupu będą przetwarzane do momentu
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia
umowy.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

