Drodzy Goście restauracji Rzymskie Wakacje!
Z dniem 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej, a zatem i w Rzeczypospolitej Polskiej, weszło w życie Rozporządzenie
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 („RODO”). Mając na względzie bezpieczeństwo danych osobowych naszych Gości,
zapewniamy, że dla ochrony danych osobowych stosujemy wszelkie środki przewidziane prawem, a ponadto
stosujemy zasadę szczególnej ostrożności. Poniżej przedstawiamy zasady i podstawy prawne, według których
zbieramy i przechowujemy Państwa dane. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o
zaakceptowanie warunków korzystania z naszej strony internetowej. Przetwarzanie danych osobowych odbywać
się będzie w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności wyżej
wspomnianego rozporządzenia RODO, jak również przepisów polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.

Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?
RODO w art. 4 pkt 1 definiuje dane osobowe jako wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio
lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Są to między innymi imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL),
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP, cechy fizyczne czy też fizjologiczne. Takimi danym są
również informacje o Państwa lokalizacji wysyłane przez telefony komórkowe, tablety i inne urządzenie
elektroniczne. Ochrona danych osobowych dotyczy jedynie danych osób fizycznych.
Przetwarzaniem danych osobowych jest każde działanie na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest
dokonywane w sposób zautomatyzowany czy nie. Może to zatem być zbieranie, przechowywanie (np. w bazach
danych), udostępnianie, edytowanie lub likwidowanie danych osobowych.

Kim jest Administrator Danych Osobowych?
Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych osobowych. Mogą Państwo kierować
do niego prośby, związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. W przypadku Restauracji
Rzymskie Wakacje Administratorem jest TAL LYSEK Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, pod adresem Plac
Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000784551, NIP: 7542984798, REGON: 160276241. Z Administratorem danych
osobowych można skontaktować się pod adresem restauracja@rzymskiewakacje.opole.pl.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy dane osobowe naszych Gości wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do świadczenia danej usługi
lub realizacji umowy. W takim wypadku przetwarzamy dane osobowe klientów restauracji np. podczas kontaktu
z restauracją, udzielania informacji o naszej ofercie. Mogą to być następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, adres zamieszkania oraz informacje dotyczące preferencji związanych z dietą.
Dodatkowo jeśli wyrazicie Państwo na to zgodę w celu należytego wykonania świadczonych przez nas usług
będziemy mogli przetwarzać Państwa dane wrażliwe. Podkreślamy, że podawanie nam osobiście, za
pośrednictwem naszej strony www, wiadomości e-mailowej, listu lub w trakcie rozmowy telefonicznej informacji
wrażliwych będzie oznaczać wyraźną zgodę na przetwarzanie przez nas takich informacji w sposób określony w
niniejszym dokumencie.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?
Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:
a) udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody,
b) zawartej umowy,
c) obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).
Cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe:
a)

zapewnienie najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, tj. w sytuacji, w której są Państwo stroną
łączącej nas umowy będziemy przetwarzać jedynie dane osobowe niezbędne do jej realizacji
b) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, którymi są: wykonanie umów i
realizacja zleceń, należyte świadczenie usług na Państwa rzecz, prowadzenie danych statystycznych,
ulepszenia naszych usług i dopasowania ich do Państwa spersonalizowanych potrzeb, jak również
prowadzenie działań z zakresu promocji i marketingu na rynku usług.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie to celowe, z punktu widzenia łączących nas
stosunków prawnych, tj. do czasu istnienia podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku
udzielenia zgody obowiązuje ono do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony
ograniczających tę zgodę. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes
Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Państwa dane osobowe będą przez nas
przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania
danych w tym celu określają te przepisy.

Komu można udostępnić Państwa dane osobowe?
W razie wyrażenia zgody Państwa dane będą przekazywane jedynie zaufanym podmiotom
z nami współpracującymi, tj. naszym podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom, którzy pomogą
nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, związane
z realizacją zamówień). Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi uprawnia go jedynie do
przetwarzania danych w określonych celach i nakłada na niego obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa
przetwarzania. Przekazanie danych osobowych nie zwalnia nas (jako przekazującego) z odpowiedzialności za ich
przetwarzanie. Wskazujemy, że Państwa dane mogą być też przekazywane organowi publicznemu w sytuacji, gdy
upoważnienie takie wynika z przepisów prawa i o ile organ przedstawi w tym zakresie odpowiednie żądanie.

Jakie posiadają Państwo uprawnienia?
Przepisy prawa przewidują szereg uprawnień dla osób, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane.
Zgodnie z RODO posiadają Państwo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo jej wycofania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W przypadku pytań dotyczących informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub chęci złożenia skargi prosimy
o
kontakt
z
naszą
Restauracją
za
pomocą
wiadomości
e-mail
pod
adresem
restauracja@rzymskiewakacje.opole.pl.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

