Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
„SALAD STORY Sp. z o.o.” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: my).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Puławska 257 lok. 145, 02-769 Warszawa
- przez e-mail: biuro@saladstory.com
- telefonicznie: (22) 2543647
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Puławska 257 lok. 145, 02-769 Warszawa
- przez e-mail: iodo@saladstory.com
Skąd mamy Twoje dane osobowe ?
Możemy pozyskiwać Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasze restauracje, korzystasz
z naszych witryn internetowych lub aplikacji mobilnych („usługi online”), oraz w inny sposób
nawiązujesz z nami kontakt lub współpracę.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane przetwarzane są przez nas w celach realizacji zawartych umów współpracy oraz celach
marketingowych po otrzymaniu od ciebie odpowiedniej zgody. Dane nie podlegają profilowaniu oraz nie
przekazujemy ich do Państw Trzecich.
Komu przekazujemy/powierzamy Twoje dane osobowe?
Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych i udostępniamy je wyłącznie w sposób opisany poniżej.
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione naszym kontrahentom tylko na podstawie wiążących
nas umów i tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji tychże umów/usług. W ramach prowadzonej
działalności możemy przekazać Twoje dane osobowe:
- pracownikom oraz współpracownikom upoważnionym do przetwarzania danych w celu realizacji
umów/usług lub innych zobowiązań

- firmom świadczącym dla nas usługi kurierskie lub pocztowe w celu prowadzenia niezbędnej
korespondencji w związku ze świadczeniem usług
- firmom świadczącym dla nas usługi IT – obsługa programu lojalnościowego
- firmom księgowym w uzasadnionych prawnie sytuacjach
Kontrahenci Ci nie są uprawnieni do korzystania z tych informacji lub ich ujawniania w jakichkolwiek
innych celach niż świadczenie dla nas lub w naszym imieniu usług

Twoje prawa względem Twoich danych osobowych:
Korzystając z przysługujących Tobie praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz
kierować do nas następujące żądania:
-

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę
zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

-

Możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię.

-

Możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych tzn. zażądać
od nas uzyskania Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego, a także możesz zażądać, abyśmy przesłali
te dane bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli przetwarzamy je w sposób
zautomatyzowany na podstawie Twojej uprzedniej zgody lub w wykonaniu zawartej z Tobą
umowy.

-

Możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne
lub niekompletne;

-

W związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony
prawnie interes.

-

Możesz także sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych dla potrzeb marketingu
bezpośredniego.

-

W przypadkach określonych prawem - tj. np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne,
przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę
na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie
wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - możesz
zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, włączając w to łącza internetowe (linki), kopie
i replikacje danych.

-

Możesz też zażądać ograniczenia przetwarzania danych na czas rozpatrywania przez
nas Twojego sprzeciwu lub zgłoszenia dotyczącego poprawności Twoich danych
osobowych, zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych lub naszego prawnie
uzasadnionego interesu, a także jeśli dane potrzebne są Tobie w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.

-

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.

Z powyższych praw możesz korzystać bezpłatnie, o ile Twoje żądanie nie jest ewidentnie
nieuzasadnione lub nadmierne, np. ze względu na swój ustawiczny charakter.

Monitoring wizyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej
RODO) informuję, iż:
Na terenie biura, kuchni, restauracji „Salad Story”, „Salad Story Sp. z o.o.” Spółka
komandytowa (dalej „Salad Story”) oraz na terenie (łącznie dalej zwanych „terenem Salad
Story”) wprowadzony został monitoring wizyjny.
W naszych restauracjach korzystamy z monitoringu wizyjnego w celu ochrony osób
i mienia oraz na potrzeby rozpatrywania skarg naszych Gości. Podstawą przetwarzania
danych utrwalonych przy pomocy monitoringu jest nasz prawnie uzasadniony interes,
polegający na potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie naszych restauracji, biura,
kuchni. Kamery utrwalają wizerunek Gości, a także numery rejestracyjne pojazdów. Kamery
nie obejmują całej przestrzeni dostępnej dla Gości (kamery nie są umieszczane w toaletach).
Kamery są rozmieszczone w sposób, który uniemożliwia utrwalenie takich danych jak numer
karty płatniczej czy numeru PIN.
Zapis monitoringu może zostać udostępniony ubezpieczycielowi, podmiotowi prowadzącemu
serwis monitoringu lub świadczącemu usługi ochrony, a także uprawnionym organom, takim
jak Policja, prokuratura, sąd.
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest „Salad Story Sp. z o.o.” Spółka
komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-769 Warszawa), ul. Puławska 257 lok. 145.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a.

listownie: ul. Puławska 257 lok. 145, 02-769 Warszawa;

b.

elektronicznie na adres: biuro@saladstory.com

Inspektor ochrony danych
W „Salad Story Sp. z o.o.” Spółka komandytowa został wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych. Można się z nim kontaktować poprzez email: iodo@saladstory.com
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia Państwa bezpieczeństwa,
ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić
Salad Story na szkodę.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do 30 dni i usuwać je automatycznie.
Okres ten może ulec wydłużeniu, gdy zostaniemy powiadomieni o sytuacji, w której zapis
monitoringu okaże się dowodem albo o zabezpieczenie i wydanie zapisu wystąpi uprawniony
organ, taki jak Policja, prokuratura, sąd. W takim przypadku zapis monitoringu zostanie
usunięty po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności lub zakończeniu postępowania
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1. Prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
3. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dobrowolność podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Salad
Story jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w wyżej
określonym celu. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia
do przebywania na terenie Salad Story.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

