
KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem  danych  osobowych  osobowych,  które  nam  podałeś,  jest  POSbistro  Spółka
z ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Krakowie  (adres:  ul.  Na  Zjeździe  11,  30-527
Kraków), KRS: 0000419866 (POSbistro). Pełne i aktualne dane POSbistro znajdziesz zawsze na
stronie http://posbistro.com/pl/kontakt.

2. W wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z nami pisząc na adres:
umowy@posbistro.com albo dzwoniąc pod numer: +48 503 708 001.

3. Twoje  dane  osobowe  (imię  i  nazwisko,  numer  telefonu,  adres  e-mail)  będą  przetwarzane
w celach marketingowych POSbistro, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

4. Twoje dane możemy udostępniać niektórym podmiotom zewnętrznym, tzw. odbiorcom, którzy
świadczą usługi na rzecz POSbistro:  dostawcy usług w chmurze, w której przechowujemy Twoje
dane  oraz  dostawcy  usługi  newslettera.  Wskazani  odbiorcy  mogą  przetwarzać  Twoje  dane
osobowe  wyłącznie  na  potrzeby  usług  świadczonych  na  rzecz  POSbistro  (jako  podmioty
przetwarzające, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych).  

5. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Twoje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  czasu  cofnięcie  przez  Ciebie  zgody  na  ich
przetwarzanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Po tym czasie dane te
będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7. Masz  prawo  żądać  od  nas  dostępu  do  swoich  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

8. W  każdym  czasie  możesz  cofnąć  udzieloną  nam  zgodę  na  przetwarzanie  Twoich  danych
osobowych, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzana, którego
dokonaliśmy przed cofnięciem przez Ciebie tej zgody. 

9. Jeśli  uznasz,  że  przetwarzamy  Twoje  dane  w  sposób  niezgodny  z RODO*  lub  innymi
obowiązującymi przepisami prawa, możesz także złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub na przesyłanie informacji handlowych
drogą elektroniczną jest dobrowolne. Pamiętaj, że jeśli nie wyrazisz tych zgód lub je cofniesz, nie
będziemy mogli przesyłać do Ciebie naszego skontaktować się z Tobą w celach marketingowych, z
wykorzystaniem e-maila lub telefonu. 

*  Ogólne  Rozporządzenie  o  Ochronie  Danych  Osobowych,  tj.  Rozporządzenie  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


