Information about data processing:
Dear Sir/Madame,
on 25th May 2018 the provisions of the EU general data protection regulation (referred to hereinafter as
“GDPR”) began to apply, on the basis of which the rules for the processing of personal data in the European
Union have been changed. Therefore, YOON GROUP sp. z o.o. with its registered seat in Wrocław informs
about the processing of your personal data:
1. The Controller of Your personal data collected and processed in connection with the performance of
the contract (primarily the data of persons cooperating in the implementation of the contract, their email addresses, telephone numbers and others) is YOON GROUP sp. z o.o.with its registered seat in
Wrocław, ul. Graniczna 89A, 54-530 Wrocław, entered in the Register of Entrepreneurs of the National
Court Register by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Department
of the National Court Register under number 0000456700, REGON 260685634, NIP: 9591951877. You
can also contact us at the following e-mail address: office@yoongroup.pl
2. Your data has been obtained directly from You or from the entity with whom we concluded the
contract.
3. Your personal data will be processed in order to perform the contract (Article 6 (1) (b) of the GDPR), as
well as the Company’s compliance with legal obligations – e.g. issuing and sending an invoice for
services rendered (Article 6 (1) (c) of the GDPR). Data may also be processed for the purpose of
establishing, exercising or defensing of legal claims as legitimate interest of the data Controller (Article
6 (1) (f) of the GDPR).
4. Providing data is a contractual requirement. Failure to provide this information will prevent us from
contacting You to perform the contract.
5. Your data may be transmitted to the following categories of entities:
a) service entities that provide us with technical and organizational solutions (eg couriers, IT service
providers, etc.);
b)providers of legal and consulting services (eg. an external law firm).
6. Your personal data may also be transferred to third countries, i.e. outside the European Economic Area
(EEA). In this case, we take care of the confidentiality of the data transmitted and for the transfer of
only data necessary to perform tasks related to the performance of the contract and based on
appropriate safeguards in accordance with the provisions on the protection of personal data.
7. Personal data will be processed for the period necessary to perform the contract in accordance with
applicable regulations and may be processed for the period necessary to implement the legitimate
interests of the Company.
8. You have the right to request access to Your personal data, rectification or erasure of personal data or
restriction of processing pursuant as well as the right to object to processing and the right to data
portability. You also have the right to lodge a complaint with a competent supervisory authority, i.e.
the President of the Office for the Protection of Personal Data (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Szanowni Państwo,
w dniu 25 maja 2018 r. rozpoczęło stosowanie rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych
(„RODO”), na podstawie którego zostały zmienione zasady przetwarzania danych osobowych w Unii
Europejskiej. W związku z tym, YOON GROUP sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu informuje
o
przetwarzaniu Państwa danych osobowych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych odbieranych i przetwarzanych w związku
z wykonaniem umowy (przede wszystkim dane osób współpracujących przy realizacji umowy, ich
adresów e-mail, numerów telefonu i innych) jest YOON GROUP sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Graniczna 89A, 54-530 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000456700, REGON 260685634, NIP: 9591951877. Może się Pan/Pani
skontaktować z nami również pod adresem e-mail: office@yoongroup.pl
2. Państwa dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa lub od podmiotu, z którym zawarliśmy
umowę.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a
także spełnienia przez nas obowiązków prawnych, m.in. wystawienia i przesłania faktury za wykonane
usługi (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane będą mogły być również przetwarzane w celu dochodzenia,
obrony roszczeń jako uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Podanie danych jest wymogiem umownym. Niepodanie danych uniemożliwi nam kontakt
z Państwem w celu wykonania umowy.
5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne i organizacyjne (np. kurierom,
dostawcom usług IT, etc.);
b) dostawcom usług prawnych i doradczych (np. zewnętrznej kancelarii prawnej).
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG). W takim przypadku dbamy o poufność przekazywanych danych oraz o to, aby
przekazywać wyłącznie dane niezbędne do realizacji zadań związanych z wykonaniem umowy oraz w
oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy zgodnie
obowiązującymi przepisami oraz mogą być przetwarzane przez okres niezbędny
dochodzenia/obrony roszczeń.
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8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
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Information about data processing:
Dear Sir/Madame,
on 25th May 2018 the provisions of the EU general data protection regulation (referred to hereinafter as
“GDPR”) began to apply, on the basis of which the rules for the processing of personal data in the European
Union have been changed. Therefore, YOON GROUP sp. z o.o. sp. k. with its registered seat in Wrocław
informs about the processing of your personal data:
2. The Controller of Your personal data collected and processed in connection with the performance of
the contract (primarily the data of persons cooperating in the implementation of the contract, their email addresses, telephone numbers and others) is YOON GROUP sp. z o.o. sp. k. with its registered seat
in Wrocław, ul. Graniczna 89A, 54-530 Wrocław, entered in the Register of Entrepreneurs of the
National Court Register by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial
Department of the National Court Register under number 0000603546, REGON 363786717, NIP:
8943073761. You can also contact us at the following e-mail address: office@yoongroup.pl
3. Your data has been obtained directly from You or from the entity with whom we concluded the
contract.
4. Your personal data will be processed in order to perform the contract (Article 6 (1) (b) of the GDPR), as
well as the Company’s compliance with legal obligations – e.g. issuing and sending an invoice for
services rendered (Article 6 (1) (c) of the GDPR). Data may also be processed for the purpose of
establishing, exercising or defensing of legal claims as legitimate interest of the data Controller (Article
6 (1) (f) of the GDPR).
5. Providing data is a contractual requirement. Failure to provide this information will prevent us from
contacting You to perform the contract.
6. Your data may be transmitted to the following categories of entities:
a) service entities that provide us with technical and organizational solutions (eg couriers, IT service
providers, etc.);
b)providers of legal and consulting services (eg an external law firm).
7. Your personal data may also be transferred to third countries, i.e. outside the European Economic Area
(EEA). In this case, we take care of the confidentiality of the data transmitted and for the transfer of
only data necessary to perform tasks related to the performance of the contract and based on
appropriate safeguards in accordance with the provisions on the protection of personal data.
8. Personal data will be processed for the period necessary to perform the contract in accordance with
applicable regulations and may be processed for the period necessary to implement the legitimate
interests of the Company.
9. You have the right to request access to Your personal data, rectification or erasure of personal data or
restriction of processing pursuant as well as the right to object to processing and the right to data
portability. You also have the right to lodge a complaint with a competent supervisory authority, i.e.
the President of the Office for the Protection of Personal Data (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
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Szanowni Państwo,
w dniu 25 maja 2018 r. rozpoczęło stosowanie rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych
(„RODO”), na podstawie którego zostały zmienione zasady przetwarzania danych osobowych w Unii
Europejskiej. W związku z tym, YOON GROUP sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu informuje
o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:
2. Administratorem Państwa danych osobowych odbieranych i przetwarzanych w związku
z wykonaniem umowy (przede wszystkim dane osób współpracujących przy realizacji umowy, ich
adresów e-mail, numerów telefonu i innych) jest YOON GROUP sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Graniczna 89A, 54-530 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
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skontaktować z nami również pod adresem
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3. Państwa dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa lub od podmiotu, z którym zawarliśmy
umowę.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a
także spełnienia przez nas obowiązków prawnych, m.in. wystawienia i przesłania faktury za wykonane
usługi (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane będą mogły być również przetwarzane w celu dochodzenia,
obrony roszczeń jako uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5. Podanie danych jest wymogiem umownym. Niepodanie danych uniemożliwi nam kontakt
z Państwem w celu wykonania umowy.
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a) dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne i organizacyjne (np. kurierom,
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IT,
etc.);
b) dostawcom usług prawnych i doradczych (np. zewnętrznej kancelarii prawnej).
7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG). W takim przypadku dbamy o poufność przekazywanych danych oraz o to, aby
przekazywać wyłącznie dane niezbędne do realizacji zadań związanych z wykonaniem umowy oraz w
oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy zgodnie
obowiązującymi przepisami oraz mogą być przetwarzane przez okres niezbędny
dochodzenia/obrony roszczeń.
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9. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
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