Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję że :
1. Administratorem danych osobowych jest :
PHU KARDAMON Katarzyna Stachura-Siwy ul. Korczaka 25/4 42-600 Tarnowskie Góry, zwany
dalej: „Administratorem”.
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: restauracjamodra@gmail.com lub
telefonując pod numer: 502-877-535
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a
Administratorem, zwana dalej: „Umową organizacji imprezy”, do zawarcia której dochodzi
wskutek akceptacji warunków wykonania usługi gastronomicznej i dla wykonania której
przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją
usługi gastronomicznej oraz do podjęcia niezbędnych działań przed wykonaniem usługi
4. Dane osobowe podawane telefonicznie w celu rezerwacji stolika, przetwarzane są wyłącznie do
celów należytego wykonania usługi, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby uprawione.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do momentu wykonania
usługi lub do dnia rezerwacji.
6. Restauracja objęta jest monitoringiem, dane pozyskane tą drogą ( wizerunek ) przechowywane są
tylko na potrzeby bezpieczeństwa w Restauracji. Dane przechowywane są w sposób bezpieczny, nie
dłużej niż 10 dni.
7. Dane pozyskane drogą meilową, podlegają ochronie , nie są wykorzystwyane do innych celów
jak kontakt w celu wykonania usługi.
8. Dane pozyskiwane w skutek kampanii reklamowych i dział marketingowych, wymagających
przetwarzania danych i ponownego ich wykorzystania do promocji lokalu ,będą wymagały
dodatkowej akceptacji przed ich podaniem.
9. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych.
10. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
11. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania*.
13. Podając dane osobowe w formularzu kontaktowym , wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.

