
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Restauracji 
„Studnia Smaków” sp. z o. o. sp. k., ul. Studzienna 31A, 82-300 Elbląg, tel: 602 255 400,                         
mail: biuro@studniasmakow.pl 

2. Pana/Pani  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji 
następujących zadań: 

 Rejestracja profilu użytkownika w serwisie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. a i b 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych) 

 Realizacja złożonego zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych) 

 Przyjmowanie zapytań oraz reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych) 

 Informowanie o promocjach oraz nowych produktach i usługach (art. 6 ust. 1 lit. a 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych) 

 Przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych) 

 Badanie satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. a 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych) 

 Wykonywanie obowiązków prawnych wynikających z prawa podatkowego 
(prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. 
c rozporządzenia o ochronie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych) 

 Ochrona przed ewentualnymi roszczeniami ze strony klienta (prawnie 
uzasadniony interes Administratora danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych) 

3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to 
niezbędne dla celów osiągnięcia celów przetwarzania, nie dłużej niż pozwala na to 
prawo. Pana/Pani dane osobowe przechowywane są w celach:  

 Prowadzenia profilu użytkownika w serwisie do momentu złożenia rezygnacji z 
prowadzenia profilu lub zakończenia świadczenia tej usługi przez Administratora 
danych osobowych 



 Realizacji złożonego zamówienia do momentu zakończenia realizacji zamówienia 

 Przyjmowania zapytań oraz reklamacji do momentu zakończenia tej usługi przez 
zainteresowane strony 

 Informowania o promocjach oraz nowych produktach i usługach nie dłużej niż 12 
miesięcy 

 Przesyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej nie dłużej niż 12 miesięcy 

 Badania satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług nie dłużej niż 12 
miesięcy 

 Wykonywania obowiązków prawnych wynikających z prawa podatkowego do 
momentu upływu terminu wynikającego z odrębnych przepisów prawa 
podatkowego 

 Ochrona przed ewentualnymi roszczeniami ze strony klienta do momentu 
przedawnienia tych roszczeń 

4. Posiada Pan/i prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do 
swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu lub 
ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie.  

5. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych w przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w 
sposób niezgodny z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

7. Nie podanie danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji 
zamówienia. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

9. Administrator udostępniając treści w ramach Serwisu internetowego stosuje pliki 
cookies tj. pliki stanowiące dane informatyczne, które przechowywane są w 
urządzeniu osoby korzystającej z serwisu. 

 
 


