
KLIENCI SERWISU KORESPONDENCYJNEGO 

Jakie dane zbieramy i jak ich używamy? 

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, 

Witamy w Yves Rocher Polska sp. z o.o. 

Pragniemy Cię poinformować, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy. 

Główne rodzaje danych, które gromadzimy i przetwarzamy to dane, które podałaś/eś w celu 
wykonania umowy, której stroną jesteś i której dane dotyczą lub są niezbędne do podjęcia działań́ 
na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz dane dotyczące Twojej aktywności jako klienta. 

Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / 
podwykonawcy zaangażowani do przygotowania oraz realizacji zamówień oraz 
przygotowywania kolejnych ofert pracownicy Działu Marketingu, Promocji, Statystyk, Obsługi 
Klienta i Sprzedaży, Księgowości, firma prowadząca serwis elektroniczny, firma prowadząca 
serwis logistyczny, firmy kurierskie oraz call-center, firmy drukarskie a także członkowie grupy 
finansowej, do której należy Yves Rocher Polska świadczący usługi na jej rzecz. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości 
zawarcia umowy lub otworzenia konta w serwisie internetowym. 

Informujemy Cię, że badamy Twoje zachowania i preferencje zakupowe (profilowanie) w celu 
dostosowywania ofert do Twoich potrzeb. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się takiemu 
wykorzystaniu Twoich danych. 

Masz prawo do żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a 
także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  
Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możesz skontaktować się z naszym 
Inspektorem Ochrony Danych: iod@yves-rocher.pl, (32) 7 700 700. 
 
Masz prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie. 
 
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (organ nadzorczy). 
 
Twoje dane są zbierane przez Yves Rocher Polska sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust.1 litera a, b, c i 
f z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 
Twoje dane będą przetwarzane w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo, jak 
wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo, jak jest to niezbędne do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 


