Wstęp
Restauracja “Bacówka” Marek Owsiany, al. Wolności 12, 62800 Kalisz, NIP: 
6180003574. – Operator
Serwisu bacowka.kalisz.pl jest Administratorem danych osobowych (Administrator) gromadzonych i
przetwarzanych w ramach korzystania z usług Serwisu bacowka.kalisz.pl. Administrator przetwarza
gromadzone dane osobowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn.
zm.; dalej o.d.o.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002
r. Nr 144, poz. 1204, z późń. zm; dalej u.ś.u.d.e.). Administrator jest świadom zagrożeń wynikających
przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić
odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników. Stosowane narzędzia zostały
dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.
Przez zatwierdzenie zamówienia na naszej stronie Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie
oraz wykorzystywanie danych osobowych w określonym zakresie. Usunięcie danych osobowych o
użytkowniku następuje po upłynięciu 48 godzin od złożenia zamówienia. W przypadku, gdyby Użytkownik
uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Doradztwo podatkowe Owsiany
Marek , al. Wolności 12, 62800 Kalisz, NIP: 
6180003574.

Jakie dane przetwarzamy?
W celu zapoznania się ze stronami Serwisu nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek danych osobowych.
Złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu nie wymaga rejestracji.
Przy składaniu zamówienia Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych, które są
niezbędne do sfinalizowania zamówienia:

a. imię i nazwisko (firma w przypadku przedsiębiorców),
b. numer telefonu,
c. adres zamieszkania/siedziby (ulica i numer domu, kod pocztowy i miejscowość),
Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania Serwisu bacowka.kalisz.pl. Niepodanie
wymaganych danych uniemożliwi prawidłowe wykonanie zobowiązań Operatora Serwisu bacowka.kalisz.pl.

Wykorzystanie plików Cookies
Nasz Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka)  niewielkie pliki z informacją zapisywane
przez serwer Operatora na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików cookie umożliwia podnoszenie
jakości naszych usług dzięki przechowywaniu preferencji Użytkowników. Służy również do opracowywania
ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z naszego serwisu. Korzystanie z technik
„cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych
informacji poufnych z jego komputera. Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe w sytuacji, gdy w

przeglądarce internetowej wyłączono opcję pozwalającą na zapisywanie plików „cookie". Zasadniczo nie
uniemożliwia to korzystania z serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Cele i sposoby przetwarzania danych osobowych
Dane gromadzone podczas składania zamówienia są wykorzystywane w celu:
a. Wysyłania powiadomień o stanie zamówienia, itp.

Podając dane do zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na tworzenie na ich podstawie wyniku wyszukiwania
o określonych parametrach. Są one wykorzystywane do analizy zachowań Użytkowników Serwisu, zbierania
danych o Użytkownikach celem personalizacji zawartości strony internetowej. Dane te zbierane są
automatycznie. Stanowią one podstawę do badania i analiz mających na celu zachowanie i podniesienie
poziomu ochrony, udoskonalanie usług świadczonych dotychczas oraz opracowywanie nowych usług
Serwisu.

W jaki sposób kontaktujemy się z Użytkownikami?
Podane dane kontaktowe wykorzystujemy do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych informacji.
Informacje mogą także przybrać formę wiadomości wysyłanych wewnętrzną pocztą Serwisu. Przez pojęcie
informacje należy rozumieć treści o charakterze zarówno komercyjnym (np. newsletter, itp.) jak i
niekomercyjnym (np. zmiany w funkcjonowaniu, o usługach, komunikaty systemu, itp.). Wszelkie treści
reklamowe związane z działalnością komercyjną Operatora oraz kontrahentów mogą być przesyłane
Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Zmiany danych osobowych
Użytkownik ma prawo aktualizowania, poprawiania błędnych informacji oraz usuwania na żądanie swoich
danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich zachowanie wymagane jest w związku z wymogami prawa
lub gdy chodzi o dane zbierane automatycznie – w takich przypadkach danych nie da się zmienić lub usunąć.
Zmiana lub usunięcie danych możliwe są po zalogowaniu się do Serwisu.

W przypadku niedokonania aktualizacji danych osobowych w sytuacji, gdy uległy one zmianie, Operator
może wstrzymać świadczenie usług do czasu aktualizacji danych.

Operator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, gdy ten nie uregulował swoich należności wobec
Operatora, a także w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że swoim zachowaniem naruszył Regulamin lub
przepisy obowiązującego prawa, a posiadane informacje mogą przyczynić się do ustalenia odpowiedzialności
Użytkownika.

Wyłączenie odpowiedzialności
Operator nie ponosi również odpowiedzialności za dane dobrowolnie udostępnione przez Użytkownika
pozostałym osobom korzystającym z serwisu.

Polityka prywatności nie ma zastosowania do przedsiębiorców oraz osób, których dane są ogólnie dostępne
na stronach serwisu.

Operator nie ponosi również odpowiedzialności za dane udostępnione przez Użytkowników

Strony Serwisu bacowka.kalisz.pl mogą zawierać linki do innych stron, które nie są powiązane z Serwisem.
Po kliknięciu na link do innych stron (linki zewnętrzne) nie mamy wpływu na to, jakie dane, w jakim celu i w
jaki sposób są przetwarzanie i przekazywane do tej strony. Administrator danych osobowych nie ponosi
odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie.

