Klauzula informacyjna RODO
dnia 25.05.2018 r.
Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - dalej RODO (GDPR),
informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest sieć pizzerii HaloPizza działająca pod nazwą firmy Majkel Michał Kułaga z
siedzibą w Kielcach, 25-314 Kielce, Rynek 16 („Administrator”): Przedstawicielem Administratora jest Michał Kułaga i
można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: michal.k-rodo (znak @) halopizza.pl
Jeśli nie chcesz dostawać informacji marketingowych na swój telefon – wypełnij ten formularz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIljZ6HrwfvAr6c3QtdWl_Fk5MkD2sJvh34o00mJmRJX225g/viewform
1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług i zamówień oraz w celach prowadzenia akcji konkursowych i
marketingowych na podstawie Art. 6 ust 1 lit. f RODO / realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez dostawcę poczty elektronicznej, podmiot świadczący usługę hostingu, podmiot
świadczący usługę dostępu do sieci Internet oraz operatora telefonii, jeżeli będzie to niezbędne w celu nawiązania kontaktu
z Panią/Panem. W przypadku korzystania z naszych usług Pani/Pana dane mogą być przetwarzane przez inne, wyłącznie
uprawnione na podstawie zawartych umów podmioty współpracujące, czyli np. agencje reklamowe.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób ręczny oraz automatyczny, w tym również w formie profilowania. Dane będą
mogły być udostępniane podmiotom, którym Administrator zleci wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, np. pośrednictwa płatności. Z wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji płatności, dane osobowe nie są
przekazywane odbiorcom.
3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4. Dane będą przetwarzane przez czas nieokreślony, tj. przez czas prowadzenia przez Administratora działalności
gospodarczej, chyba że Użytkownik wcześniej cofnie zgodę.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
* żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania] a także prawo do przenoszenia danych,
* cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
* wniesienia skargi do PUODO - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
6. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu poprawnego świadczenia usługi;
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być /będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, [w tym poprzez profilowanie].
Proces ten będzie polegał na ocenie przydatności potencjalnej informacji, wskutek czego możemy dostarczyć odpowiednie
powiadomienie lub informację.
8. Administrator używa plików cookies, tj. informacji zapisywanych przez Serwis na komputerze Użytkownika, które
serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu z tego komputera. Administrator może umieścić cookies w celu
monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy Serwisem a współpracującymi z nim serwisami internetowymi.
Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: session cookies
- pliki tymczasowymi, przechowywane w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej
lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz persistent cookies - pliki przechowywane w urządzeniu
końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Ponadto Administrator uprawniony jest do korzystania w ramach Serwisu z plików cookies umożliwiających korzystanie z
poszczególnych usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniających; plików cookies służące do zapewnienia
bezpieczeństwa; plików cookies, umożliwiających zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu.
W celu świadczenia przez Administratora usług oraz ich ulepszania i analizy, posługuje się on usługami i narzędziami
innych podmiotów, m.in.: Google Analytics. W Serwisie używane są narzędzia Google Analitycs dostarczane przez Google
Inc. z siedzibą w USA (dalej: Google) – usługa analityczna, wykonywana przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje
wytworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu dostępne są pod adresem
https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Serwis stosuje
anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach
członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym. Google wykorzystuje pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Użytkownika z usług
Administratora, tworzenia raportów o ich funkcjonalności, a także w celu świadczenia dodatkowych usług na rzecz
Administratora związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics
dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Dane przekazywane do Google
posłużyć mogą nadto do: uzyskania raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google; uzyskania raportów danych
demograficznych i zainteresowań w Google Analytics; zintegrowania usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania
danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu dane będą przetwarzane do celów
księgowych do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy sprzedaży lub
wiążących Administratora obowiązków podatkowych.

