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   ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I     

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

 
 
PODSTAWOWE INFORMACJE 
 
 
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę 

GASTROZONE, spol. s r.o. w celu wysyłania informacji handlowych (ofert 

marketingowych) oraz innych działań marketingowych. Użytkownik może w dowolnym 

momencie wycofać swoją wcześniej udzieloną zgodę i nie będzie już otrzymywał żadnych 

informacji handlowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 

osobowych można znaleźć poniżej. 

1. TOŻSAMOŚĆ  I DANE ADMINISTRATORA 

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma handlowa GASTROZONE, 
spol. s r.o. z siedzibą Konečného 13, 61500, Brno, CZ, NIP 29181747, zarejestrowana w 
Rejestrze Handlowym prowadzonym przy Sądzie Okręgowym w Brnie, sekcja C, 
pozycja 63745 (zwana dalej "Administratorem"). 

1.2. Dane kontaktowe administratora: adres do wysyłki GASTROZONE, spol. s r.o. 
Nováčkova 53, 61400, Brno, CZ,  adres e-mail biuro@gastrozona.pl, tel. +48 718810635. 

1.3 Administrator nie wyznaczył pełnomocnika ochrony danych osobowych. 

 

2. PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

2.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona 
zarządzającemu administratorowi w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz 
uchylające dyrektywę 95/46/ES (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych 
osobowych) (zwane dalej "rozporządzeniem"). 
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3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

3.1. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wysyłanie informacji 
handlowych oraz przeprowadzanie przez administratora innych czynności 
marketingowych w odniesieniu do Twojej osoby. 

3.2 Administrator nie podejmuje automatycznie indywidualnych decyzji w rozumieniu 
art. 22 rozporządzenia. 

4. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

4.1. Okres, w którym dane osobowe będą przechowywane przez administratora, wynosi 
10 lat od daty ich otrzymania, ale najwyżej do momentu, aż Twoja zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych zostanie odwołana (w celu przetwarzania). 

5. INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

5.1. Innymi odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby fizyczne i firmy 
świadczące usługi marketingowe dla administratora, firmy kurierskie, pracownicy 
księgowości oraz pracownicy administracji wykonujący usługi dla administratora 
sklepu internetowego, dostawcy usług płatniczych, dostawcy hostingu serwera. 

5.2. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do kraju 
trzeciego (do kraju spoza UE) lub jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej. 

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

6.1. Zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, użytkownik ma prawo zażądać 
od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do edytowania lub 
usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do 
przeniesienia swoich danych osobowych. 

6.2. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych przekazanych administratorowi. Nie ma to jednak wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody. 
Użytkownik może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
w następujący sposób: pisemnie lub elektronicznie na adres korespondencyjny 
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administratora. 

6.3. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało naruszone lub 
jest niezgodne z ochroną danych osobowych, masz prawo w dowolnym momencie 
złożyć skargę do Biura Ochrony Danych Osobowych. 

6.4. Nie masz obowiązku podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych 
nie jest wymogiem prawnym lub umownym i nie jest również wymogiem niezbędnym 
do zawarcia umowy 

6.5. Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 
danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli 
profilowanie bezpośrednio dotyczy tego marketingu. Jeśli użytkownik nie wyrazi 
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingu 
bezpośredniego, jego dane osobowe nie będą już w tym celu przetwarzane. 
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