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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Partnera handlowego
w związku z uczestnictwem w programie MyShop Lokalnie

1.

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych, czyli podmiotem, który decyduje o
celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest MyMLS.com sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, adres: ul. Bruna 9 lok. 124; 02-594 Warszawa, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000533601, nr NIP 5272725429, nr REGON 360186320, kapitał zakładowy 535.500 zł.

2.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia oraz realizacji umowy, którą
zawarła/zawarł Pani/Pan z Administratorem. Wskazujemy, że w momencie akceptacji
regulaminu dot. usługi MyShop lokalnie zawarta została umowa pomiędzy Panią/Panem a
Administratorem. Prawną podstawą do ich przetwarzania jest konieczność przetwarzania w
celu wykonania umowy tj. zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) 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, RODO).

3.

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z obowiązkami,
jakie są nałożone na Administratora w związku z obowiązywaniem przepisów prawa, np. z
ustawy Ordynacja Podatkowa. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie
jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

4.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, od którego może Pani/Pan uzyskać
informacje dotyczące operacji, które Administrator wykonuje na danych osobowych. Ma
Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie
wiadomości elektronicznej na adres iod@myshop.mobi lub wysyłając korespondencję na
adres: MyMLS.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bruna 9 lok. 124, 02-594 Warszawa.

5.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym powierzono przetwarzanie
danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO, tj. podmiot świadczący na rzecz
Usługodawcy usługi hostingowe, bazujące na dedykowanych serwerach bazodanowych
zlokalizowanych w specjalistycznych centrach bazodanowych, podmiot świadczący na
rzecz Usługodawcy usługi związane z techniczną obsługą ewentualnych błędów aplikacji
Platforma MyShop, podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy możliwość automatycznej
wysyłki wiadomości e-mail do użytkowników, podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy
możliwość automatycznej wysyłki wiadomości SMS do Użytkowników.

6.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej podmiotom, które przystąpiły i uczestniczą w programie Tarcza
Prywatności, zapewniającym odpowiedni poziom zabezpieczeń danych osobowych
względem osób, których dane dotyczą, zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE)
2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę
Prywatności UE-USA.

7.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres wykonania umowy oraz przez
okres po jej wypowiedzeniu lub rozwiązaniu, do upływu terminu przedawnienia roszczeń, w
tym roszczeń podatkowych.
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8.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia danych.

9.

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia
i wykonania umowy z Administratorem.
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