Polityka prywatności

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest FIT FOOD CATERING spółka z o.o. z siedzibą ul.
Kościuszki 57, 61-891 Poznań.

W jakim celu przetwarzane są moje dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją Twojego zamówienia oraz w celach
marketingowych i promocyjnych. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest
dobrowolne. Podanie danych w celach realizacji usług cateringowych i archiwizacji danych po
zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli
odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować
dla Ciebie usługi.

Jakie przysługują mi prawa?
Masz prawo do:









dostępu do treści Twoich danych,
sprostowania Twoich danych,
usunięcia Twoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych,
wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celu dostosowania naszych usług do
Twoich preferencji,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie
danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Przez jaki okres będą przetwarzane moje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
1. okres 5 lat liczonych od dnia pierwszego stycznia następującego po dacie złożenia
zamówienia (zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości)
2. okres 5 lat liczonych od dnia pierwszego stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych.

Jak mogę się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@fitfood.pl

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Jako firma realizująca usługi cateringowe na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym
zapewniamy najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do
przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym
usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją
marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego
ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W
żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z
odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

W jaki sposób dostosowujemy usługi do Twoich preferencji?
Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób
zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie
danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

Polityka cookies
1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają
nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na
urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego
użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:








„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są
tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną
stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich
ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować
obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim
urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików
(cookies) w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą
ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika)
mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub
na stronie jej producenta.

