Polityka prywatności i klauzula informacyjna
w serwisie internetowym http://pizzeria-taormina.com/
Ten dokument zawiera reguły zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach korzystających
ze strony internetowej http://pizzeria-taormina.com/ - dalej: „strona internetowa”. Właścicielem
strony internetowej oraz administratorem danych osobowych użytkowników jest Taormina Sp. z o.o.,
adres ul. Kawalerzystów 17/12, 53-004 Wrocław, KRS: 0000760696, NIP 899-285-43-23, dalej
„Administrator”.
Jakie dane osobowe są gromadzone i do czego są wykorzystywane?
Administrator zbiera i wykorzystuje dane osobowe oraz inne informacje, które są niezbędne do
prawidłowego korzystania ze strony internetowej lub świadczenia usług. Uzupełniając i wysyłając
formularz zamieszczony na stronie internetowej użytkownik udostępnia swoje dane osobowe – imię i
nazwisko oraz adres, jak również e-mail i numer telefonu. Możliwe jest również przekazanie danych
osobowych w inny sposób, w zależności od potrzeb użytkownika może byd to wiadomośd e-mail
skierowana do Administratora w celu uzyskania informacji, umówienia rezerwacji bądź dowolnej
innej sprawy, z którą zwróci się użytkownik. Administrator za każdym razem wymaga podania przez
użytkownika tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji usługi lub wykonania powierzonego
zadania.
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora ma na celu przygotowanie do wykonania
usług gastronomicznych lub realizację złożonego zamówienia. Podstawą prawną to takiego
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO, czyli 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
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).
Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi.
Użytkownikowi strony internetowej oraz każdemu klientowi Administratora przysługuje prawo
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania do realizacji usług. Dane
udostępnione przez użytkownika nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie
przekazywad danych osobowych do paostwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, za
wyjątkiem informacji opisanych poniżej.
Pozostałe informacje gromadzone przy korzystaniu z serwisu
Administrator może zbierad informacje dotyczące sposobu korzystania z serwisu przez
użytkowników, ich adresy IP, dane o lokalizacji i pliki cookie. Są one wykorzystywane do usprawnienia

pracy serwisu, przeciwdziałania naruszeniom bezpieczeostwa lub prowadzenia statystyki
funkcjonowania serwisu. Statystyka może byd w podstawowych programach do zarządzania i oceny
ruchu użytkowników na stronach internetowych. Analiza tych informacji może np. pozwolid na
ocenę, z jakiego regionu pochodzi największa grupa użytkowników lub w jakich godzinach serwery i
inne urządzenia obsługujące serwis powinny pracowad z maksymalną wydajnością. Administrator
podkreśla, że gromadzone w ten sposób informacje nie są w żaden sposób łączone w indywidualnymi
użytkownikami i nie mogą byd identyfikowane z danymi osobowymi przekazanymi przez
użytkowników w inny sposób.
Zabezpieczenia i zmiany
Administrator dokłada wszelkich starao, aby serwis i gromadzone dane objęte były najlepszą ochroną
przed utratą, sprzecznym z prawem wykorzystaniem czy nieuprawnionym dostępem bądź
modyfikacją. Wszelkie dane użytkowników Administrator stara się chronid przynajmniej z taką samą
starannością jak własne informacje poufne.
Administrator zastrzega, że wraz z rozwojem serwisu lub zmianą obowiązujących przepisów prawa,
bądź na skutek innych okoliczności, może wystąpid potrzeba, a nawet obowiązek wprowadzenia
zmian do niniejszej polityki prywatności i sposobu gromadzenia lub zarządzania danymi. W takim
przypadku użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani o wprowadzonych zmianach w sposób,
który umożliwi im zapoznanie się z nową treścią.

