
ZMIANA W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 

2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) 

BUFET CZANTORIA z siedzibą w Ustroniu 43-450 informuje, że: 

I. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest BUFET CZANTORIA z siedzibą w Ustroniu 

43-450 

II. Dane osobowe, o których mowa powyżej, przetwarzane są przez BUFET CZANTORIA w celu: 

- wypełniania obowiązków podatkowo- rozliczeniowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO; 

- archiwalnym będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu BUFET CZANTORIA 

dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących prawnie 

uzasadnionego interesu BUFET CZANTORIA zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

- analitycznym tj. lepszego doboru produktów i usług do potrzeb klientów, ogólnej 

optymalizacji produktów i usług, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej, 

dostosowania oferty handlowej oraz warunków współpracy, będącego realizacją prawnie 

uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

- badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

dotyczącego określania jakości produktów i obsługi oraz poziomu zadowolenia z produktów 

i usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

III. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej. 

IV. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji 

celów określonych powyżej. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte. 

V. Osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo do: żądania od BUFET CZANTORIA dostępu do 

danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 

(w tym celu skontaktuj się z nami bezpośrednio poprzez maila: kolibanaczantorii@onet.pl); 

a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają, że przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych. 

VI. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane w zakresie: imię i nazwisko 

i nazwę działalności, firmę, skróconą nazwę firmy, adres prowadzenia działalności 

gospodarczej: kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, adres email, fax oraz telefon do 

kontaktu. 

 

 


