Informacja dotycząca
przetwarzania danych
osobowych
Na podstawie rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27.4.2016
obowiązującego od 25.5.2018
Niniejszych informacji udziela Fitness Food Menu (dále jako „správce“), Dobšická
13, Znojmo,669 02, +420 775 338 466, fitnessfoodmenu@email.cz na podstawie
art.13 rozporządzenia UE 2016/679 (zwanego dalej Rozporządzeniem).
1. Wyjaśnienie pojęć:
1.1. Dane osobowe to dane prowadzące do identyfikacji osoby fizycznej
w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail,
numer telefonu, numer identyfikacyjny osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą i numer identyfikacji podatkowej osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zwanej dalej
podmiotem danych. Przetwarzanymi danymi mogą być ponadto
wiek, waga, wzrost, płeć, typ zatrudnienia oraz dane dotyczące
aktywności fizycznej.
1.2. Administrator (wymieniona powyżej spółka) to podmiot, który
określa cel i środki przetwarzania danych osobowych, przetwarza je i
odpowiada za nie. Administrator może udzielić pełnomocnictwa lub
upoważnienia
do
przetwarzania
danych
podmiotowi
przetwarzającemu, jeśli oddzielna ustawa nie stanowi inaczej.
1.3. Podmiot przetwarzający to każdy podmiot, który na podstawie
specjalnej ustawy lub upoważnienia administratora przetwarza dane
osobowe na podstawie Ustawy i Rozporządzenia jak również na
podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych lub na
podstawie zgody podmiotu danych.
1.4. Baza danych to wewnętrzna lista danych o osobach fizycznych i ich
danych osobowych prowadzona przez administratora.
1.5. Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych polegająca na ich użyciu do oceny niektórych
osobistych aspektów odnoszących się do osoby fizycznej, w
szczególności do analizy lub szacowania aspektów dotyczących jej
wydajności zawodowej, sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, niezawodności, zachowań,
miejsc, w których się znajduje lub aktywności fizycznej.
1.6. Cookies to małe ilości danych, które serwer WWW przesyła
przeglądarce, która zapisuje je na komputerze użytkownika. Przy
każdej kolejnej wizycie tego serwera przeglądarka przesyła te dane
z powrotem na do serwera. Cookies zwykle służą do odróżniania
poszczególnych użytkowników, są w nich zapisywane ich domyślne
ustawienia użytkowników itp.
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1.7.

Inspektor ochrony danych jest profesjonalnie wykwalifikowanym
przedstawicielem administratora, który nadzoruje przejrzystość i
zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez
administratora, a także nadzoruje bezpieczeństwo integralności
danych - tworzenie ich kopii zapasowych i bezpieczeństwo.

2. Zasady przetwarzania
2.1. Dane osobowe są przetwarzane konkretnie, w zgody z prawem i
transparentny sposób do konkretnych wyraźnie wyrażonych celów.
2.2. Dane osobowe są przetwarzane w rozsądny, odpowiedni i
ograniczony sposób w odniesieniu do celu, w którym są
przetwarzane.
2.3. Są przyjęte środki, aby dane osobowe były dokładne i w razie
potrzeby aktualizowane.
2.4. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędnie konieczny w
stosunku do konkretnego celu przetwarzania.
2.5. Przetwarzanie danych osobowych jest zabezpieczone w adekwatny
sposób proporcjonalny do celu przetwarzania, tak aby był
zapewniony poziom zabezpieczenia odpowiadający wszystkim
ryzykom włącznie z wprowadzeniem dodatkowych środków
organizacyjnych i technicznych, tak aby była zachowana
integralność i poufność.
2.6. W zrozumiały sposób informujemy o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych.
3. Sposoby przetwarzania danych osobowych
3.1. Spółka przetwarza dane osobowe manualnie i w sposób
zautomatyzowany w ramach naszego systemu informatycznego.
3.2. Nie dochodzi do zautomatyzowanego oceniania ani profilowania.
3.3. Dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym pracownikom
administratora, jeśli jest to niezbędne do realizacji stosunku
umownego i jeśli jest to niezbędnie konieczne do realizacji ich
obowiązków pracowniczych.
3.4. Dane
osobowe
mogą
być
udostępnione
podmiotom
przetwarzającym, z którymi administrator ma zawartą umowę o
przetwarzanie danych osobowych i ewentualnie dalszym osobom
zgodnie z ustawą i Rozporządzeniem.
4. Ochrona danych osobowych i informacje o przetwarzaniu
4.1. Administrator uzyskuje dane osobowe od samych podmiotów w
ramach negocjacji o zawarciu umów np.w formie osobistego
przekazania, e-mailem, w formularzu zapytania, w zamówieniu lub
telefonicznie.
4.2. Administrator informuje podmiot danych o tym, gdy udostępnienie
danych osobowych jest niezbędne do realizacji stosunków
umownych, lub gdy jest dobrowolne.
4.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres negocjacji o zawarciu
umowy i przez okres trwania stosunku umownego.
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4.4.

4.5.

Dane osobowe będą w niezbędnej formie nadal przetwarzane do
spełnienia ustawowego obowiązku archiwizacji dokumentów
księgowych przez okres określony w prawodawstwie.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres
następnych 24 miesięcy na wypadek możliwego powstania sporu
pomiędzy administratorem a podmiotem danych.

5. Cele przetwarzania
5.1. Administrator przetwarza Dane osobowe w następujących celach:
- realizacja zamówienia.
- rozpatrzenie reklamacji.
- zachowanie historii zakupów do celów zindywidualizowanych
ofert
- reakcja i odpowiedzi na Twoje pytania.
- spełnienie obowiązków prawnych administratora (prowadzenie
księgowości, podatki i archiwizacja).
- oferty
marketingowe
i
handlowe
administratora
(zindywidualizowanej oferty naszych usług i towarów).
- prowadzenie bazy danych osób fizycznych.
- ochrona
praw
i
chronionych
przez
prawo
interesów
administratora (uzasadniony interes).
6. Prawa i obowiązki podmiotu danych
6.1. Podmiot ma obowiązek podać administratorowi tylko prawdziwe i
dokładne dane osobowe.
6.2. Podmiot ma obowiązek umożliwić administratorowi sprawdzenie
podanych danych.
6.3. Podmiot ma prawo od administratora zażądać dostępu do
swoich danych osobowych
6.4. Podmiot ma prawo do zmiany udostępnionych danych
osobowych
6.5. Podmiot ma prawo do usunięcia udostępnionych danych
osobowych
6.6. Podmiot ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych
6.7. Jeśli do przetwarzania danych osobowych konieczna jest zgoda
podmiotu, to może on ją w dowolnym momencie odwołać.
6.8. Swoich praw podmiot może dochodzić:
6.8.1. Osobiście w siedzibie spółki w godzinach pracy.
6.8.2. E-mailem: fitnessfoodmenu@email.cz
6.8.3. Przesyłką pocztową (podpis musi być poświadczony notarialnie)
7. Prawa i obowiązki administratora
7.1. Administrator ma prawo do sprawdzenia prawdziwości i dokładności
udostępnionych danych osobowych.
7.2. Administrator ma obowiązek podmiotowi danych udzielić informacji
o zakresie i sposobie udostępniania danych osobowych, jeśli
podmiot tego zażąda. Administrator uczyni to niezwłocznie,
najpóźniej do 30 dni roboczych.
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7.3.

7.4.

Administrator ma prawo w przypadku powtarzających się i
nieuzasadnionych żądań odmówić udzielania takich informacji lub
zażądać za ich udzielenie zapłaty.
Administrator udziela informacji w formie elektronicznej, jeśli
podmiot danych nie zażąda inaczej.

8. Uzasadniony interes administratora – cele
8.1. Ochrona administratora, jego podstawowych lub innych praw
wynikających z powszechnie obowiązujących zobowiązań prawnych,
przepisów i umów. Szczególnie w ramach różnych sporów, kontroli,
badań i w stosunku do partnerów umownych. Okres przetwarzania
jest ustalony w powszechnie wiążących przepisach, nie dłużej jednak
niż 10 lat po zakończeniu stosunku umownego.
8.2. Ochrona majątku administratora, życia i zdrowia pracowników i osób
wchodzących do obiektów administratora. Przez okres do 3 dni od
sporządzenia zapisu.
8.3. Dochodzenie
należności
przez
okres
ustawowego
okresu
przedawnienia, nie dłużej niż 10 lat.
9. Zgodna na przetwarzanie danych osobowych
9.1. Podmiot danych udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych,
które swoimi celami nie zaliczają się do potrzebnych przez ustawę,
czy do realizacji stosunku umownego, lub do uzasadnionych
interesów administratora. Zgody udziela w pisemnym formularzu lub
poprzez potwierdzenie elektronicznej wersji zgody.
9.2. Podmiot danych może zgodnie z punktem 5.7. kiedykolwiek odwołać
tę zgodę.
9.3. Cele i przetwarzanie danych udzielonych na podstawie zgody są
podane na formularzu zgody.
10.Cookies
10.1. Administrator na swoich stronach internetowych używa „cookies“,
które zapisują się na komputerze odwiedzającego i automatyczne
poznają go przy jego kolejnej wizycie. Cookies pozwalają na przykład
dostosować strony internetowe do zainteresowań podmiotu danych
lub zapisać jego nazwę użytkownika, która nie musi być później za
każdym razem wpisywana. W przypadku, gdy podmiot danych nie
chce, aby jego komputer był rozpoznawany, konieczne jest
zmodyfikowanie ustawień przeglądarki internetowej w taki sposób,
aby doszło do usunięcia cookies z twardego dysku komputera,
zablokować cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem
cookies.
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Nazwa

Okres ważności

Kto
uzyskuje
dostęp
do
cookies
Nasze strony

Google
Google, Seznam

Opis
Utrzymanie
informacji
o
aktualnym
stanie strony dla
użytkownika
Statystyki
odwiedzin strony
Remarketing,
retargeting,
addwords

11.
Obowiązywanie
11.1. Administrator może zmieniać lub uzupełniać brzmienie informacji o
przetwarzaniu danych osobowych. Administrator o każdej takiej
zmianie informuje osobę fizyczną e-mailem, lub za pomocą innego
odpowiedniego kanału komunikacji co najmniej 5 dni przed wejściem
w życie zmian. Jeśli osoba fizyczna nie będzie wyrażać zgody na
zmianę, może bez żadnych sankcji zażądać usunięcia z bazy danych.
11.2. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem opublikowania
25.05.2018

Strona 5| 5

