Polityka prywatności
§ 1 Definicje
•

1. Pojęcia użyte w niniejszej Polityce prywatności mają następujące znaczenie:

•

Administratorze Danych Osobowych (ADO) – rozumie się przez to Marcina Galińskiego,

Osobie upoważnionej do przetwarzania danych osobowych – rozumie się przez to osobę,
która upoważniona została do przetwarzania danych osobowych przez Marcina Galińskiego

•

Poufności danych – właściwości zapewniającej, że informacja nie jest udostępniana lub
ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom,

•

Rozliczalności – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że działania podmiotu
mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi,

•

Dostępności - właściwość umożliwiająca wykorzystanie danych na żądanie, w założonym
czasie, przez autoryzowany podmiot,

•

Systemie informatycznym administratora danych – rozumie się przez to sprzęt
komputerowy, oprogramowanie, dane eksploatowane w zespole współpracujących ze sobą
urządzeń, programów procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych, a także
osób; w systemie tym pracuje co najmniej jeden komputer centralny i system ten tworzy sieć
teleinformatyczną administratora danych,

•

Kupujący – rozumie się przez to osobę upoważnioną do przetwarzania danych
osobowych, której nadano identyfikator.

•

Riposta - placówka gastronomiczna, należąca do Marcina Galińskiego.

•

Posiłki - posiłki, napoje oraz inne artykuły gastronomiczne znajdujące się w ofercie
poszczególnych Restauracji.

•

Usługa" ("Usługi") - usługa świadczona przez Marcina Galińskiego na zasadach
składanych zamówień telefonicznych.

•

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy sprzedaży Posiłków, określające w szczególności rodzaj i liczbę Posiłków; Zamówienie
składane jest przez Kupującego w Restauracji za pomocą zamówień telefonicznych lub za
pomocą strony internetowej.

•

2. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Kupujących
składających Zamówienia za pośrednictwem osób fizycznych, które korzystają ze strony
internetowej lub za pośrednictwem zamówień telefonicznych.

•

§ 2 Administratorzy danych gromadzonych za strony internetowej
•

Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem z usług
elektronicznych świadczonych za pośrednictwem strony internetowej przetwarzane
są przez Pizzerię Riposta – Marcina Galińskiego, który jest administratorem tych danych

w rozumieniu RODO.
•

Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w celu złożenia Zamówienia oraz
zawarcia Umowy sprzedaży przetwarzane są przez Marcina Galińskiego, będącego
stroną Umowy sprzedaży, który jest administratorem tych danych w rozumieniu RODO.
Użytkownik otrzymuje szczegółowe dane Pizzerii Riposta (w tym dane kontaktowe),
będącego administratorem danych osobowych Użytkownika, w e-mailu
potwierdzającym zawarcie Umowy sprzedaży.
§ 3 Przetwarzanie danych osobowych przez Operatora

•

Riposta przetwarza dane osobowe Kupujących w celu wykonania Usługi, ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami.
W przypadku, gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Riposta
przetwarza dane osobowe Kupujących gromadzone za pośrednictwem strony
internetowej oraz zamówień telefonicznych w celu realizacji wiążących Ripostę
obowiązków prawnych.

•

Jeśli Kupujący lub osoba niebędąca Kupującym wyrazi zgodę na przetwarzanie przez
Ripostę swoich danych osobowych w celach marketingowych, Riposta będzie mógł
przetwarzać te dane również w tym celu, na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której
dane dotyczą.

•

Zarówno Kupującemu, jak i każdej innej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie przez Ripostę jego danych osobowych w celach marketingowych (jednak
pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Riposta dokona
na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem). Jeżeli Kupujący lub inna osoba
skorzysta z tego prawa Riposta zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

•

Zarówno Kupującemu, jak i każdej innej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania przez Ripostę jego danych osobowych. W przypadku wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Riposta zaprzestanie ich
przetwarzania, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją
dla Riposty ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane te będą niezbędne dla
Riposty do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

•

Zarówno Kupującemu, jak i każdej innej osobie przysługuje prawo do dostępu do swoich
danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania danych.

•

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jakim w
Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

•

Odbiorcami danych osobowych gromadzonych przez Ripostę będą wyłącznie
upoważnieni pracownicy Riposty, a także jego podwykonawcy – np. świadczący usługi
obsługi płatności, wsparcia IT, obsługi klienta, reklamowe, telekomunikacyjne, prawne.

•

Riposta nie będzie przekazywać danych osobowych gromadzonych do państwa trzeciego
ani żadnej organizacji międzynarodowej.

•

Dane osobowe przetwarzane będą przez Pizzerię w celach marketingowych do
momentu cofnięcia przez daną osobę udzielonej na to zgody.

•

Dane osobowe przetwarzane będą przez Ripostę w innych celach niż marketingowe
przez cały czas, przez który wykonywana będzie Usługa, a także później tj. do czasu
upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Usługi lub
wiążących Ripostę obowiązków podatkowych lub do momentu otrzymania sprzeciwu
osoby, której dane dotyczą.

•

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania w określonych
przypadkach danych może uniemożliwić świadczenie Kupującemu.
§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

•

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Marcina Galińskiego będącego
stroną umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej lub zamówień
telefonicznych. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, Pizzeria przetwarza dane osobowe gromadzone za pośrednictwem systemu
komputerowego w celu realizacji wiążących strony obowiązków prawnych.

•

Kupującemu przysługuje w każdej chwili prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego
danych osobowych przez ADO. W przypadku wniesienia przez Kupującego sprzeciwu
wobec przetwarzania jego danych osobowych, ADO zaprzestanie ich przetwarzania,
chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla ADO ważne,
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności
Użytkownika lub dane te będą ADO niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.

•

Kupujący ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz
żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.

•

Jeżeli Kupujący uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami
prawa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jakim w Rzeczpospolitej Polskiej
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

•

Marcin Galiński nie będzie sprzedawać danych osobowych gromadzonych poprzez
stronę internetową, jak również poprzez zamówienia telefoniczne.

•

Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą przez Marcina Galińskiego przez cały
czas, przez który wykonywana będzie Umowa sprzedaży, a po jej wykonaniu do czasu
upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy
sprzedaży lub wiążących Marcina Galińskiego obowiązków podatkowych lub do
momentu otrzymania sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

•

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może
uniemożliwić zawarcie przez Kupującego Umowy sprzedaży z Marcinem Galińskim.
§ 5 Pliki cookies oraz inne technologie

•

Strona korzysta z plików cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe,
zapisywane przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu osób korzystających ze
strony.

•

Strona
stosują
pliki
cookies
w
następujących
celach:
a. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie osoby korzystającej ze strony. dostosowaną do jego

•

•

indywidualnych potrzeb;
b. dostosowania części informacji wyświetlanych w ramach strony do zainteresowań
danej osoby;
Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera lub innego urządzenia użytkownika oraz jego
danych. Operator informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki
internetowej, która uniemożliwia zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym
urządzeniu użytkownika.
Operator informuje, że możliwe jest również skasowanie plików cookies po zakończeniu
danej sesji.
§ 6 Kontakt w sprawie zasad ochrony danych osobowych

•

Wszelkie pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony prywatności osób korzystających
ze strony internetowej oraz innych spraw związanych z ochroną danych osobowych
można zgłaszać wysyłając e-mail na adres: mgalinski@onet.pl

