
  Załącznik nr 1 do Regulaminu Restauracji DOMOWE PRZYSMAKI 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej RODO), informuję, iż: 

Administrator 
danych osobowych 

Elżbieta Wąsowicz DOMOWE PRZYSMAKI, z siedzibą w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 
24A, (31-014 Kraków) 

Cele przetwarzania  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach;  
1) Zawarciem oraz wykonywaniem umowy na świadczenie usługi gastronomicznej 
2) Dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 
3) Rejestrowaniem obrazu kamerą CCTV w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

osobom przebywającym w restauracji 
4) Promocją działalności prowadzonej przez Administratora na portalu Facebook 

Podstawy prawne 
przetwarzania 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą; 
1) Udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) 
2) Niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy sprzedaży, przyjęcia i 

potwierdzenia rezerwacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
3) Obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
4) Uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) m.in. promocja 

działalności, dochodzenie i obrona przez roszczeniami 
 

Informacja o 
dobrowolności lub 
obowiązku podania 
danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy 
sprzedaży, obsługi w zakresie działalności prowadzonej przez Administratora. 
Udostępnienie do przetwarzania wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu 
rejestracji obrazu pochodzącego z monitoringu wizyjnego. W  
Udostępnianie wizerunku w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem 
administratora danych osobowych (art. 6 ust 1 f RODO) jest dobrowolne. 

Odbiorcy danych 
osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być; 
1) Podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na 

podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych  

2) Osoby odwiedzające stronę  Administratora na portalu Facebook 
Okres 
przechowywania 
danych 

Dowody księgowe przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w 
którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, 
rozliczone lub przedawnione. 
Dane zarejestrowane w systemie monitoringu są  przechowywane przez okres nie  
dłuższy niż 30 dni 

Prawa podmiotu 
danych 

Posiada Pani/Pan prawo: 
1) dostępu do treści swoich danych, 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, 
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 

osobowych na podstawie art. 21 RODO, 
6) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO 
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem 

8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
Zautomatyzowane 
przetwarzanie 
danych osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany w 
systemach informatycznych, co jednak nie wiąże się  ze zautomatyzowanym 
podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. 
 



Regulamin Restauracji Domowe Przysmaki oraz dokumentacja systemu RODO dostępna jest u 
kelnerki. 


