Polityka prywatności
§ 1 Definicje:
1. Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to
osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
2. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie,
usuwanie lub niszczenie;
3. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, www – oznaczają serwis internetowy Usługodawcy
dostępny pod adresem internetowym www.newdelhirestauracja.pl

§ 2 Administrator danych osobowych
1. "NEW DELHI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 897 186 15 71,
email: newdelhi.restauracja@gmail.com jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej „RODO), w odniesieniu do
danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.
2. Administrator danych wyznacza Inspektora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO
pod mailem : newdelhi.restauracja@gmail.com
3. Administrator danych ustanawia firmę : IT Start Paweł Kamiński, z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Grabiszyńska 163/219 , 53-439 Wrocław, NIP 5170021446 jako odbiorcę danych, który to jest
upoważniony do przetwarzania, pozyskiwanych i przetwarzania danych osobowych w celach
niezbędnych dla świadczenie usług administracyjnych i poprawności działania strony i systemu, w
tym poczty e:mail oraz hostingu.
§ 3 Cel polityki prywatności
Celem niniejszej Polityki prywatności jest określenie czynności, które są podejmowane przez administratora
w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w szczególności w zakresie ich zbierania za
pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez
Usługobiorców do korzystania z usług.
§ 4 Dane osobowe niezbędne
1. W celu umożliwienia zwierania i wykonywania umów zawartych z Toba, niezbędne jest podanie
przez Ciebie następujących danych osobowych: adresu e-mail, hasła i daty urodzenia, numeru
telefonu, adresu zamieszkania lub pobytu

2. W przypadku nie podania tych danych osobowych, administrator nie będzie w stanie zawrzeć z tobą
wiążącej umowy, a Ty nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.
3. Podanie pozostałych danych osobowych niewymienionych powyżej jest dobrowolne, z
zastrzeżeniem, że w przypadku gdyby wymagały tego przepisy prawa, to będziemy wymagać
podania niezbędnych danych osobowych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza
tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne
5§ Przetwarzanie danych osobowych
1. Administrator przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) Twoje dane osobowe w
przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym do:
1) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną
2) wypełniania Formularza zamówienia.
3) kontaktowania się z tobą w szczególności w celu wykonania usługi, poprzez e-mail, telefon,;
4) obsługi reklamacji;
5) realizowania płatności internetowych za zamówione produkty za pośrednictwem strony WWW lub
urządzania mobilnego.
2. Możemy również gromadzić i w inny sposób przetwarzać Twoje dane osobowe w przypadku:
− nawiązania kontaktu z działem obsługi tj. dane niezbędne do prowadzenia wzajemnej
komunikacji, odpowiadania na zadane pytania itp.
− nawiązania kontaktu za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie WWW
dotyczy to w szczególności danych niezbędnych do kontaktu z Tobą.
− korzystania ze strony WWW i urządzenia mobilnego a dotyczy to danych niezbędnych do
świadczenia usług przez administratora lub podmioty trzecie tj. podmiotów, które zapewniają
bezpieczeństwo zasobów IT. W tym wypadku administrator ma prawo do automatycznego
pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki
internetowej lub inne urządzenia podobnego typu.
6§ Marketingowy cel przetwarzania danych osobowych
1. Wyraźnie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych. jest dobrowolna i
nie ma żadnego wpływu na realizację zamówienia lub korzystanie z usług.
2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych,
dane te są przekazywane następującym podmiotom:
1) IT Start Paweł Kamiński NIP 517-002-14-46 ul. Grabiszyńska 163/219
2) operatorom telefonii komórkowej, dostawcą poczty elektronicznej, internetowej agencji reklamowej
itp.
3. Działania marketingowe mogą polegać w szczególności na:
- wysyłaniu na nr telefonu lub mail aktualnych ofert i promocji

7§ Płatność przez sieć internetową
1. W przypadku korzystania z płatności przez sieć internetową Twoje dane osobowe są przekazywane
do firmy zajmującej się obsługą płatności internetowych tj.; PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą
w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe
przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy
w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495, https://www.payu.pl

2. Udostępnienie danych osobowych wymaganych przy płatności przez sieć internetową jest konieczne,
aby płatność mogła być wykonana. Nie udostępnienie danych osobowych niezbędnych do dokonania
płatności przez sieć internet będzie powodować, że płatność nie będzie wykonana.
§ 8Prawa związane z przetwarzanie danych osobowych
1. W przypadku, gdy twoje dane osobowe:
1) są niepoprawne lub niekompletne masz prawo do ich sprostowania. Aby skorzystać z tego prawa
wystarczy zawiadomić nas dostępnymi drogami komunikacji w tym poprzez e-mail, telefon, lub na
piśmie.
2) nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane masz prawo żądania ich usunięcia.
3) będą przetwarzane niezgodnie z prawem masz prawo cofnięcia swoje zgody lub zgłoszenia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
4) są nieprawidłowe lub będą przetwarzane niezgodnie z prawe, ale nie będziesz chciał/a ich usunięcia
to możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania na czas niezbędny administratorowi na sprawdzenie
prawidłowości tych danych lub usunięcia danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem.
5) są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy albo pozyskane w sposób
automatyczny na stronie WWW lub poprzez urządzenia mobilne masz prawo żądać ich
przeniesienia.
2. Pamiętaj także, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 9 Przechowywanie danych osobowych
Administrator jest uprawniony do przechowywania twoich danych przez czas trwania umowy oraz po jej
zakończeniu w celach prawnie doduszanych, a także:
- w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową;
- w celu wymaganym przepisami prawa;
- w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw;
- w celach statystycznych oraz archiwizacyjnych;
przez okres niezbędny nie dłuższy jednak niż 10 lat.

