Informacje dotyczące danych osobowych
W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych, chcemy spełnić nasz
obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej
wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do
kontaktu w odpowiedzi na tę wiadomość.
Skąd mamy Państwa dane?
Wszystkie dane posiadamy bezpośrednio od Państwa. Nie pozyskujemy
danych z żadnych innych źródeł.
Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Usługi Gastronomiczno –
Turystyczne Romana Woźnica ul. 1-go Maja 42B NIP: 822-192-96-78
Jakie dane przetwarzamy?
Firma nasza przetwarza następujące dane:
1. dane kontaktowe:
2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania
usługi, wystawienia faktury,
Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród
następujących celów:
1. do świadczenia usługi z zakresu gastronomi
2. do świadczenia usługi z zakresu dostarczania posiłków w postaci śniadań,
obiadów, podwieczorków
3. do zawarcia i wykonania umów,
4. w celu wystawienia faktury lub rachunku,
5. w celach marketingowych usług ,
Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu
wykonania umowy z Usługami Gastronomiczno - Turystycznymi. Podanie
danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i

wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa
nie będzie zawarta.
Jak cofnąć zgodę?
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Usługą.
Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą
tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody
można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona
do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem tzn. do momentu
cofnięcia zgody, przetwarzanie Państwa danych przez Usługi jest legalne.
Jak skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych?
Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 728540238 lub mailowo
pod adres:
biuro@obiadydlaprzedszkoli.pl
lub zamówienia@obiadydlaprzedszkoli.pl ;
C mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?
Mają Państwo prawo do żądania od Usług dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania lub usunięcia.
Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne
do wykonania umowy łączącej Państwa z Usługami, a po tym czasie przez
okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może
podnosić i jakie mogą być podnoszone wobec Usług.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu
wycofania przez Państwa zgody.
Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych
osobowych przez Usługi?
Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych. Chcemy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym
organem nadzorczym w tej kwestii będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
W razie pytań i sugestii jesteśmy do Państwa dyspozycji.

