POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MOJA CONSULTING JAN
MOŁONIEWICZ
Od 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać w Polsce 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).
Aby móc korzystać z usług Moja Consulting należy zaakceptować niniejszą Politykę Prywatności. Podanie danych
osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Niepodanie danych oznaczonych
jako niezbędne uniemożliwia rejestrację w serwisie oraz wykonanie usługi.
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest firma Moja
Consulting Jan Mołoniewicz z siedzibą: ul. Dembego 6/7, 02-796 Warszawa, zarejestrowaną w ewidencji
działalności gospodarczej miasta Warszawy pod nr 427688, posiadającą numer NIP: 526-174-30-33, właściciel
sklepu internetowego www.restaurantmanager.biz oraz serwisu internetowego www.moja-gastronomia.com,
umożliwiającego rejestrację na usługi szkoleniowe oraz doradcze.
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych?
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą
poczty tradycyjnej na adres: ul. Dembego 6/7, 02-796 Warszawa lub mailowo: doradztwo@mojagastronomia.com
Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?
Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności
przetwarzania danych.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?
Dane osobowe są przetwarzane w celach: wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (np.
przyjmowanie zamówień ze sklepu internetowego, świadczenia usług szkoleniowych i doradczych, obsługi zleceń,
obsługi próśb i zapytań kierowanych przez formularz kontaktowy w celach związanych ze świadczeniem usług,
rozpatrywania reklamacji); wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji
zadań w interesie publicznym (np. wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością,
przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej); wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora danych (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i
dochodzenie roszczeń).
Na podstawie i tylko o ile zostanie udzielona na to zgoda, administrator przetwarza dane osobowe w celu
zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Komu udostępniamy dane osobowe?
Administrator może udostępniać zebrane dane osobowe podmiotom wspierającym firmę w świadczeniu usług
drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi księgowe lub audytowe.
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji
międzynarodowych.

Jakie ma Pani/Pan prawa w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, sprostowania Pani/Pana danych
osobowych, usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja
2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo będą przechowywane dane?
Dane osobowe zatrzymane będą tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia celów określonych w tej
Polityce Prywatności. Jeżeli nie będziemy już potrzebować danych osobowych do dostarczania usług danemu
Klientowi, dokonamy ich usunięcia lub anonimizacji.
W szczególności: 1. dane powiązane z daną usługą będziemy przechowywać na czas trwania umowy/realizacji
danej usługi. Po zrealizowaniu danej usługi, ograniczone dane, które zostały zebrane zostaną zachowane przez
administratora na następne kilka lat w celu spełnienia celów podatkowych, prawnych oraz rozliczeniowych;
2. w celach marketingowych zatrzymamy dane tak długo, jak posiadać będziemy ważną zgodę, w razie wycofania
zgody usuniemy je bez zbędnych opóźnień oraz nie dłużej niż 7 dni od momentu otrzymania żądania zaprzestania
przetwarzania danych
Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma Moja Consulting
Jan Mołoniewicz zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy
publiczne.
Informacje końcowe

Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu
konkretne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem, jasne i
zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa
zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. Pełny tekst
ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

