Firma Masters Catering Sp. z o.o. przetwarza różnego typu informacje, którą otrzymaliśmy na drodze
umów, kontaktów czy korespondencji biznesowej. Wśród tych danych mogą pojawić się takie, które
są danymi osobowymi w myśl przepisów nowego prawa w Unii Europejskiej, czyli tak zwanego RODO
(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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).

Company Masters Catering Sp. z o.o. processes various types of information that we have received
through contracts, contacts or business correspondence. Such data may include personal data in
accordance with the provisions of the new law in the European Union, i.e. the so-called RODO
(Regulation of the European Parliament and of the Council of the European Union 2016/679 of 27 April
2016 on the protection of natural persons in relation to with the processing of personal data and on the
free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC).

Zgodnie z RODO musimy poinformować osoby, których dane przetwarzamy
o przysługujących im prawach oraz naszych obowiązkach z tym związanych. Ponieważ posiadamy
Państwa adres mailowy, zakładamy, że jesteśmy w posiadaniu też Państwa danych osobowych. W
związku z tym informujemy Państwa, że:

According to the RODO, we must inform people whose data we process about their rights and
our obligations related to it. Because we have your e-mail address, we assume that we also have your
personal data.
Therefore, we would like to inform you that:

1)

Administratorem Państwa danych (dalej: “Administrator”) jest
MASTERS CATERING SP. Z O.O.

1)

The controller of your data (hereinafter: "Administrator") is
MASTERS CATERING SP. Z O.O.

2)

Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty na
adres lub email:
rodo@masterscatering.com.pl

2)

The Administrator can be contacted in writing via traditional mail to the following address or
email::
rodo@masterscatering.com.pl

Masters Catering Sp z o.o. | 30-399 Kraków | Leona Petrażyckiego 12c/1
3)

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisemnie, za pomocą tradycyjnej
poczty na adres lub email:
rodo@masterscatering.com.pl

Masters Catering Sp z o.o. | 30-399 Kraków | Leona Petrażyckiego 12c/1
3)

Masters Catering Sp z o.o. | 30-399 Kraków | Leona Petrażyckiego 12c/1
4)

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora może
być:
a)
b)
c)
d)

wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO),
konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub
podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d
RODO).

5)

Wykonywanie zawartych przez nas umów polega na usługach cateringowych. Realizacja
naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności towarzyszące
przygotowaniu i realizacji umów sprzedaży, jak również ewentualnych reklamacji czy też
przekazywanie wszelkich istotnych informacji dotyczących danego wydarzenia.

6)

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania umowy cateringowej lub zleceń
mailowych

7)

Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane
podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora z takich źródeł jak na
przykład: korespondencja biznesowa, zapytania handlowe, oferty handlowe, dane z
przygotowania i realizowanych umów.

8)

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych
dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków
bezpieczeństwa.

9)

Państwa dane NIE BĘDĄ przekazywane do krajów leżących poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym (“państwa trzecie” wg RODO).

10)

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych prawnie
uzasadnionych interesów.

11)

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, na podstawie RODO, przysługuje Państwu
prawo do żądania od Administratora:
a)
dostępu do Państwa danych osobowych,
b)
sprostowania Państwa danych osobowych,
c)
usunięcia Państwa danych osobowych,
d)
ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
e)
przeniesienia Państwa danych osobowych,
f)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa czy też
ochroną naszego uzasadnionego interesu. Z wymienionych powyżej praw można skorzystać
poprzez kontakt z nami, opisany w punkcie 2 i 3 powyżej.
12)

Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom RODO,
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce
organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13)

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

14)

Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i
procedurami związanymi z wymienionymi celami przetwarzania.

The Data Protection Supervisor can be contacted in writing via traditional mail to the following
address or email:
rodo@masterscatering.com.pl
Masters Catering Sp z o.o. | 30-399 Kraków | Leona Petrażyckiego 12c/1

4)

The legal basis for the processing of your personal data by the Administrator may be:
a)
your consent to the processing of your consent (Article 6 (1) (a) and the
RODO),
b)
the need to process them for the purposes of implementing the contract
we have concluded or taking action before its conclusion (Article 6 (1) (b) of
the GDPR),
c)
statutory requirements resulting from binding legal provisions (Article 6 (1)
(c) of the RODO),
d)
the need to protect our legitimate interests (Article 6 (1) (d) of the RODO).

5)

The performance of contracts we conclude consists in the catering service. The implementation
of our legally legitimate interests includes all activities accompanying the preparation and
implementation of sales contracts, possible claims or providing any relevant information
regarding a catering service.

6)

Your personal data are processed in order to carry out the catering agreement or email catering
order

7)

Your personal data are processed only to the extent that they were obtained during the business
activity of the Administrator from such sources as, for example, business correspondence,
commercial inquiries, commercial offers, data from the preparation and contracts.

8)

We do not process specific categories of personal data or personal data about convictions and
violations of law or related security measures.

9)

Your data will NOT be transferred to countries outside the European Economic Area ("third
countries" according to RODO).

10)

Your data will be processed for the period necessary to fulfill our legitimate interests.

11)

Due to the processing of your data, based on the RODO, you have the right to request from
the Administrator:
a)
access to your personal data,
b)
correcting your personal data,
c)
deleting your personal data,
d)
limitations on the processing of your personal data,
e)
transfer of your personal data,
f)
object to the processing of your personal data.

The implementation of the above-mentioned rights may be limited by other legal provisions or the
protection of our legitimate interest. The rights listed above can be used by contacting us, described in
points 2 and 3 above.
12)

If you believe that your personal data is processed against the provisions of the GDPR, you have
the right to file a complaint with the competent supervisory authority. In Poland, this body is
the President of the Office for Personal Data Protection.

13)

We strive to provide all means of physical, technical and organizational protection of personal
data against accidental or deliberate destruction, accidental loss, alteration, unauthorized
disclosure, use or access in accordance with all applicable laws.

14)

Your personal data is processed electronically and manually, in accordance with the methods
and procedures related to these processing purposes.

