Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów

Administratorzy
danych osobowych

Table4Rest spółka
ograniczoną odpowiedzialnością
(„mojstolik.pl”), 02-656 Warszawa ulica Ksawerów 21,

Dane kontaktowe
do
Administratorów
Ochrony
Danych

mojstolik.pl
elektroniczne:
•
za pomocą poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@mojstolik.pl,
•
telefoniczne:
•
pisemnie na adres mojstolik.pl.

Cele i podstawy
prawne
przetwarzania
danych

(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

z

siedzibą

w

Warszawie

zawarcie i wykonanie umowy z mojstolik.pl o świadczenie usług udostępniania i
korzystania z aplikacji MójStolik na podstawie niezbędności przetwarzania
danych do zawarcia i wykonywania w/w umowy;
wykonanie umów zawieranych przez mojstolik.pl z restauracjami o świadczenie
usługi udostępniania aplikacji MojStolik na podstawie niezbędności
przetwarzania danych do wykonywania umowy między Tobą a mojstolik.pl o
świadczenie usług udostępniania i korzystania z aplikacji MójStolik;
marketing bezpośredni produktów i usług własnych, realizacja promocji, ofert
specjalnych, konkursów lub loterii na podstawie zgody;
marketing bezpośredni produktów i usług własnych, realizacja promocji, ofert
specjalnych, konkursów lub loterii na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu mojstolik.pl;
marketing bezpośredni produktów i usług podmiotów trzecich na podstawie
zgody.

Kategorie
przetwarzanych
danych

mojstolik.pl przetwarza następujące kategorie danych:
(i)
dane identyfikujące osobę: imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów
tożsamości, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imię ojca, imię matki,
data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, NIP;
(ii)
dane adresowe i teleadresowe, w tym numer telefonu komurkowego, adres
poczty elektronicznej
(iii)
dane o preferencjach dietetycznych, problemach zdrowotnych, dane z
programów lojalnościowych;
(iv)
dane o należnościach i metodach zapłąty: pracodawca, osoby uczestniczące w
Wizycie, dane karty płatniczej, debetowej lub kredytowej, należności i płatności,
uczestnictwo w programach lojalnościowych i dane z tych programów.

Przechowywanie
danych

mojstolik.pl przechowuje dane:
(i)
do momentu wygaśniecia, rozwiązania lub odstąpinia od umowy z mojstolik.pl o
świadczenie usług udostępniania i korzystania z aplikacji MójStolik i całkowitego
rozliczenia roszczeń z tej umowy, w tym w drodze przedawnienia roszczeń, lecz
nie wcześniej niż do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych,
które wynikają z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartych z mojstolik.pl
umów;
do momentu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celu marketingu
bezpośredniego.

Odbiorcy danych

mojstolik.pl:
(i)
restauracje i pozostałe lokale gastronomiczne, które przetwarzają dane na
zlecenie mojstolik.pl w związku z rezerwowaniem miejsc lub świadczeniem usług
gastronomicznych przy wsparciu Aplikacji MóStolik;
(ii) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie mojstolik.pl, m.in. podmioty
świadczące na rzecz mojstolik.pl usługi związane z korzystaniem i serwisowaniem i

rozwojem aplikacji MójStolik, w tym dostawcy usług IT i restauracje i pozostałe lokale
gastronomiczne, z zastrzeżeniem, że takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z
poleceniami mojstolik.pl.
Prawa osoby, której
dane dotyczą

mojstolik.pl zapewnia każdej osobie:
(i)
dostęp do treści lub otrzymanie kopii swoich danych;
(ii)
żądanie poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
(iii)
sprzeciw na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
jest prawnie uzasadniony interes mojstolik.pl;
(iv)
sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym za
pomocą profilowania;
(v)
wycofanie zgody (jeśli została udzielona), przy czym czynności wykonane przed
jej wycofaniem pozostają w mocy;
(vi)
przeniesienie danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody
lub umowy.
(vii)
wniesienie skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Obowiązek podania
danych

Do zawarcia z mojstolik.pl umowy o świadczenie usług udostępniania i korzystania z
aplikacji MójStolik konieczne jest podanie następujących danych:
(i)
imiona Klienta
(ii)
Nazwiska Klienta
(iii)
Telefon Klienta
(iv)
Adres poczty elektronicznej (email) Klienta
Podanie tych danych jest konieczne do zawarcia umowy. Jej wykonanie, w szczególności
zgłaszanie zamiaru rezerwacji i dokonuwanie rezerwacji, może wymagać podania
innych danych. Bez podania danych nie będzie możliwe przekazanie Twojego zgłoszenia
do Restauracji.

Informacja o
profilowaniu

mojstolik.pl tworzy profil Klienta w oparciu o dane dostarczone lub opracowane na bazie
zachowań Klienta w celu marketingu bezpośredniego, w tym przygotowania
zindywidualizowanej oferty na podstawie osobistych preferencji, przy czym Klient ma
prawo skorzystać z prawa do sprzeciwu.

