Umowa z Klientem mojstolik.pl
1.

Wstęp
Umowa jest nieodpłatna. Klient nie ma obowiązku zapłacenia mojstolik.pl żadnego
wynagrodzenia, prowizji, czy opłat za korzystanie z Usług.
W Umowie występują pojęcia zdefiniowane, których znaczenie zostało podane w
Załączniku nr 1 do Umowy.
Umowa określa uprawnienia i zobowiązania związane z korzystaniem przez Klienta z
Usług świadczonych przez mojstolik.pl.
Umowa stanowi całość zobowiązań między Klientem a mojstolik.pl.
Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy
bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
mojstolik.pl jest usługodawcą, działa wyłącznie we własnym imieniu i na własną rzecz.
Wszelkie relacje między Klientem a Restauracją nawiązane w związku z Usługą lub przy
jej wykorzystaniu łączą wyłącznie Klienta i Restaurację.

2.

Zawarcie Umowy
mojstolik.pl oferuje każdej osobie fizycznej zawarcie Umowy.
Samo skorzystanie z Usługi lub zainstalowanie Aplikacji Klienckiej MojStolik na telefonie
komórkowym, tablecie lub komputerze oznacza, że oferta zawarcia Umowy została przez
Panią/Pana przyjęta w całości, bez zastrzeżeń, zmian lub uzupełnień, zaakceptował(a)
Pani/Pan postanowienia Umowy, zawarł(a) Umowę z mojstolik.pl i stał(a) się Klientem.
Nieprzyjęcie oferty, przesłanie kontroferty, wniesienie zastrzeżeń, zmian lub uzupełnień
do oferty mojstolik.pl oznacza brak możliwości korzystania z Usługi.
Korzystanie przez Klienta z Usługi w celach zawodowych, gospodarczych, jak też
udostępnienie przez Klienta jego Konta osobie trzeciej, np. pracodawcy, działanie w
imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, następuje na wyłączną odpowiedzialność Klienta.
mojstolik.pl nie zawiera żadnej umowy z osobą, której Klient udostępnił swoje Konto lub
działał na jej rzecz lub w jej imieniu.

3.

Usługa
Świadczenie Usługi obejmuje wyłącznie:
(i) udostępnienie Aplikacji Klienckiej MojStolik celem dokonywania w niej Zgłoszeń i
uzyskiwania Rezerwacji;
(ii) uzyskanie dostępu do strony internetowej dostępnej pod Domeną celem dokonywania
w niej Zgłoszeń i uzyskiwania Rezerwacji;
(iii) uzyskiwania Potwierdzenia Rezerwacji.

Jeżeli nie ustalono z mojstolik.pl inaczej w formie pisemnej, Usługę udostępnia się
wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.
mojstolik.pl oświadcza, a Klient potwierdza, że mojstolik.pl nie świadczy usług
gastronomicznych, a wszystkie usługi gastronomiczne są świadczone przez Restauracje,
za które mojstolik.pl nie ponosi odpowiedzialności.
Ponadto, Klient potwierdza, że mojstolik.pl nie jest pełnomocnikiem, agentem, czy
przedstawicielem Klienta ani Restauracji, ani też nie przyjmuje zlecenia Klienta, jak i nie
prowadzi spraw Klienta.
mojstolik.pl nie staje się stroną umowy jaką Klient i Restauracja nawiązują przy pomocy
Usługi.
Celem rozwoju oraz serwisowania Aplikacji Klienckiej MójStolik oraz strony internetowej
dostępnej pod Domeną przewidywane są przerwy w ich działaniu lub świadczeniu Usługi.
W miarę możliwości mojstolik.pl będzie informował Klienta z wyprzedzeniem o takich
przerwach.
Klient nie jest uprawniony do dokonywania Zgłoszeń masowych celem uzyskania
Rezerwacji.
4.

Licencja
Pod warunkiem przestrzegania przez Klienta Umowy, mojstolik.pl udziela Klientowi
niewyłączną, odwołalną i nie podlegającą przeniesieniu licencję bez prawa udzielania
dalszych licencji, na: (i) zainstalowanie Aplikacji Klienckiej MójStolik oraz korzystanie z
niej na własnym telefonie komórkowym wyłącznie w związku z korzystaniem z Usługi;
oraz (ii) uzyskiwanie dostępu oraz korzystanie z wszelkich treści, które mogą być
udostępniane za pośrednictwem Usługi, każdorazowo wyłącznie na prywatny,
niekomercyjny użytek Klienta.
Wszelkie uprawnienia, których nie przyznano wyraźnie w Umowie, pozostają zastrzeżone
dla mojstolik.pl oraz licencjodawców mojstolik.pl.
Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony. mojstolik.pl jest uprawniony do
wypowiedzenia licencji w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy
oznacza wypowiedzenie licencji bez okresu wypowiedzenia.
Jest zakazane:
(i) dekompilowanie, odtwarzanie kodu źródłowego oraz rozkładanie Aplikacji Klienckiej
MójStolik oraz strony internetowej dostępnej pod Domeną na moduły lub elementy
składowe, z wyjątkiem przypadków, w których dopuszczają to bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa;
(ii) doprowadzanie do uruchomienia oraz uruchamiania jakichkolwiek programów lub
skryptów w celu ekstrakcji danych jakąkolwiek techniką z Aplikacji Klienckiej MójStolik
oraz strony internetowej dostępnej pod Domeną, jak również nadmiernego obciążania
lub uniemożliwiania działania lub ograniczania funkcjonalności Aplikacji Klienckiej
MójStolik oraz strony internetowej dostępnej pod Domeną;
(iii) uzyskiwanie nieupoważnionego dostępu, ograniczanie działania, wpływanie na
działanie Aplikacji Klienckiej MójStolik oraz strony internetowej dostępnej pod Domeną;

(iv) korzystanie ze znaków towarowych, logotypów, motywów graficznych Usługi,
mojstolik.pl, Aplikacji Klienckiej MójStolik oraz strony internetowej dostępnej pod
Domeną;
(v) usuwania z jakiejkolwiek informacji o objęciu ochroną praw autorskich, znakiem
towarowym lub innych informacji o zastrzeżeniu ochrony;
(vi) powielania, modyfikowania, sporządzania utworów zależnych w oparciu o Aplikację
Kliencką MójStolik lub stronę internetową dostępną pod Domeną;
(vii) rozpowszechnianie, udzielanie licencji, wynajmowania, sprzedawanie, przenoszenie,
publiczne
prezentowanie,
publiczne
odtwarzanie,
transmitowanie,
w
tym
strumieniowania, nadawanie lub inne wykorzystywania Aplikacji Klienckiej MójStolik oraz
strony internetowej dostępnej pod Domeną Usług.
5.

Opłaty
Udostępnienie i korzystanie z Usługi zobowiązuje Klienta do ponoszenia na rzecz
mojstolik.pl żadnych opłat, prowizji, czy wynagrodzeń.
Klient jest zobowiązany do ponoszenia względem Restauracji opłat, wynagordzeń,
kosztów i prowizji wynikających z umów zawartych przez Klienta i Restaurację przy
pomocy Usługi.

6.

Korzystanie z Usługi
Klient ma obowiązek zapewnić na własny koszt dostęp do sieci telekomunikacyjnych i
Internetu koniecznych do korzystania z Usługi oraz ponosić koszty przesyłania danych
lub wiadomości tekstowych w związku z korzystaniem z Usługi.
Klient ma obowiązek na własny koszt urządzenia niezbędne do korzystania Usługi, w tym
z Aplikacji Klienckiej MójStolik, przy tym mojstolik.pl nie ponosi odpowiedzialności ani nie
gwarantuje, że Usługa, w tym Aplikacja Kliencja MójStolik będą działać na jakimkolwiek
konkretnym urządzeniu. Usterki lub opóźnienia Aplikacji Klienckiej MójStolik oraz strony
internetowej pod Domeną mogą wynikajć z korzystania z Internetu oraz środków
komunikacji elektronicznej.
Usługa jest dostępna dla Klienta posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych.
Z zastrzeżeniem Konta Tymczasowego, warunkiem korzystania z Usługi jest
zarejestrowanie się przez Klienta i prowadzenie Konta w Aplikacji Klienckiej MójStolik lub
stronie internetowej pod Domeną.
W przypadku Konta Tymczasowego korzystanie z Usługi ma charakter jednorazowy,
inicjowany przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod Domeną,
więc nie obejmuje instalacji Aplikacji Klienckiej MojStolik na urządzeniach, którymi
dysponuje Klient (telefonach komórkowych, tabletach).
Rejestracja Konta wymaga przekazania mojstolik.pl autentycznych danych osobowych
Klienta, takich jak np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego lub adres
poczty elektronicznej. Klient zobowiązuje się zobowiązuje się do podania kompletnych i
autentycznych danych oraz do ich aktualizowania.
Klient zgadza się na przekazanie jego danych osobowych wskazanej w Zgłoszeniu
Restauracji w celu jej rozpatrzenia przez Restaurację, jak i uzyskania Rezerwacji i
świadczenia przez Restaurację usłg gastronomicznych.

Klient ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich czynności realizowanych za
pośrednictwem jego Konta, jak również zobowiązuje się zawsze zabezpieczać i
utrzymywać w tajemnicy nazwę Klienta oraz hasło do Konta. O ile mojstolik.pl nie dopuści
innej możliwości w formie pisemnejKlient może mieć tylko jedno Konto.
Tworząc Konto Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacyjnych wiadomości
tekstowych SMS lub graficznych MMS wysyłanych za pośrednictwem Aplikacji Klienckiej
MójStolik w żwiązku ze Zgłoszeniem lub Rezerwacją, w tym Potwierdzenia Rezerwacji.
Klient może w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie wiadomości
SMS/MMS. mojstolik.pl zastrzega, że wycofanie zgody na otrzymywanie wiadomości
SMS/MMS może wpłynąć na korzystanie przez Klienta z Usługi.
Tworząc Konto Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacyjnych wiadomości za
pośrednictwem poczyty elektronicznej wysyłanych za pośrednictwem Aplikacji Klienckiej
MójStolik w żwiązku ze Zgłoszeniem lub Rezerwacją, w tym Potwierdzenia Rezerwacji.
Klient może w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie takich wiadomości.
mojstolik.pl zastrzega, że wycofanie zgody na otrzymywanie w/w wiadomości może
wpłynąć na korzystanie przez Klienta z Usługi.
mojstolik.pl może okresowo lub stale umożliwiać Klientowi wysyłanie, publikowanie lub
udostępnianie mojstolik Treści Klienta. Wszystkie Treści Klienta udostępnione przez
Klienta pozostają jego własnością, przy czym mojstolik.pl Klient udziela mojstolik.pl
obowiązującej na całym świecie, bezterminowej, nieodwołalnej, podelagającej
przenisieniu, wolnej od wszelkich opłat licencji, z prawem do udzielania dalszych licencji,
na wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie, sporządzanie utworów zależnych,
rozpowszechnianie, publiczne prezentowanie, publiczne odtwarzanie oraz inne
wykorzystanie tego rodzaju Treści Klienta we wszystkich formatach oraz we wszystkich
kanałach rozpowszechniania znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości, bez
konieczności dodatkowego powiadamiania ani uzyskiwania zgody od Klienta, jak również
bez konieczności wypłacania Klientowi lub jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi
jakichkolwiek
kwot.
Klient
zapenia,
że
jest
jedynym
i
wyłącznym
uprawnionymwłaścicielem wszystkich Treści Klienta lub przynajmniej, że jest uprawniony
do udzielenia mojstolik.pl licencji.
Klient zobowiązuje się nie przekazywać Treści Klienta, które, w ocenie mojstolik.pl,
byłyby oszczercze, miały charakter zniesławienia lub mowy nienawiści, zawierały treści o
charakterze przemocy, treści obsceniczne, pornograficzne, niezgodne z prawem lub w
inny sposób obraźliwe.
7.

Odpowiedzialność
Z zastrzeżeniem, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują, iż
względem konsumentów nie można wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności, całkowita
odpowiedzialność mojstolik.pl względem Klienta jest ograniczona do kwoty korzyści jaką
mojstolik.pl uzyskał w związku ze skorzystaniem przez poszkodowanego Klienta z Usługi.
mojstolik.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które Klient mógłby ośiągnąć gdyby
mu szkody nie wyrządzono, ani za szkody pośrednie ani za utratę przez Klienta danych,
chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
mojstolik.pl nie ponosi z Restauracją odpowiedzialności solidarnej ani subsydiarnej, ani
na zasadach słuszności i ryzyka.
W żadnym przypadku łączny zakres odpowiedzialności mojstolik.pl względem do Klienta
w związku z Usługą, Aplikacją Kliencką MojStolik i stroną internetową pod Domeną, z
tytułu wszelkich strat i szkód i z jakijkolwiek przyczyny nie przekroczy 500 euro, lub
równowartości w złotych.

Jakiekolwiek zapewnienia ani oświadczenia, jeżeli nie zostały wyraźnie i wprost zawarte
w Umowie nie stanowią podstawy odpowiedzialności mojstolik.pl.
8.

Dane osobowe
Klient potwierdza i zgadza się na przetwarzenie jego danych osobowych w związku z
korzystaniem z Usługi, Aplikacji Klienckiej MojStolik i strony internetowej pod Domeną w
celu dokonywania
Zgłoszeń, uzyskiwania
Rezerwacji i świadczenia
usług
gastronomicznych przez Restaurację.
Klient potwierdza i zgadza się na przetwarzenie jego danych osobowych w związku z
korzystaniem z Usługi, Aplikacji Klienckiej MojStolik i strony internetowej pod Domeną w
celu ulepszania i serwisowania Aplikacji MojStolik i strony internetowej pod Domeną przez
zewnętrznych dostawców usług dla mojstolik.pl, w szególności przez DOT Systems sp. z
o. o. z siedzibą w Warszawie.
Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez mojstolik.pl oraz powierzenie
przetwarzania danych osobowych przez Restaurację wskazaną w Zgłoszeniu.
Wszystkie zbierane przez mojstolik.pl dane chronione są z użyciem środków technicznych
i organizacyjnych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub
ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
Utworzenie Konta przez Klienta wymaga podania informacji identyfikujących Klienta, np.
imienia i nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu email oraz adresu
korespondencyjnego. Korzystanie z Usługi przez Klienta prowadzić będzie też do
profilowania Klienta przez mojstolik.pl celem ulepszenia oferty mojstolik.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w
polityce prywatności opublikowanej na stronach internetowej pod Domeną.

9.

Klient wyraża zgodę na profiowanie jego danych osobowych w zakresie preferencji
kulinarnych, diety, problemów zdrowotnych, dane z programów lojalnościowych
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji i przemieszczania się.
Zmiany Umowy
Mojstolik.pl może od czasu do czasu zmieniać Umowę. Zmiany wchodzą w życie po
upływie 14 dni od opublikowania przez mojstolik.pl w Aplkiacji Klienckiej MójStolik lub na
stronie internetowej pod Domeną. Dalsze korzystanie z Usługi, w tym z Aplikacji
Klienckiej MójStolik oznacza przyjęcie zmienionej Umowy.

10.

Inne postanowienia
Umowa podlega prawu polskiemu.
Jeżeli przed Umową łączyły Klienta i mojstolik.pl inne umowy to przestają one wiązać z
chwilą zawarcia Umowy. Z chwilą zawarcia Umowy wiążą tylko zapisane w niej
postanowienia.
W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem, sądem właściwym dla sporów z Klientem
jest sąd rzeczowo właściwy dla adresu mojstolik.pl wskazanego w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Klient nie jest uprawniony do przeniesienia praw ani obowiązków wynikających z Umowy
w całości ani w części bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody mojstolik.pl.
Klient oraz mojstolik.pl są uprawnieni do rozwiązania Umowy w każdym czasie, bez
zachowania okresu wypowiedzenia.

Umowa składa się z części głównej, stanowiącej regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
oraz następujących załączników:
Załącznik nr 1 – Definicje
Załącznik nr 2 – Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy oraz wzór oświadczenia o
odstąpieniu
Załącznik nr 3 – Klauzule zgód Klienta towarzyszących zawrciu Umowy i rejestracji Konta
Załącznik nr 4 – Polityka prywatności

Załącznik nr 1 – Definicje
mojstolik.pl

Table4Rest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
02-656 Warszawa ulica Ksawerów 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000752110 przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIIi Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 10 000 złotych, NIP:
5213842139

Klient

osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, także konsument,
która zawarła Umowę z mojstolik.pl

Restauracja

lokal
gastronomiczny,
który
zadeklarował
mojstolik.pl
gotowość
rozpatrywania Zgłoszeń Klientów i dokonywania dla nich Rezerwacji

Aplikacja Kliencka
MójStolik

oprogramowanie udostępniane przez przez mojstolik.pl, które umożliwia
Klientom dokonywanie Zgłoszeń i Rezerwacji Miejsc w Lokalu, na zasadach
określonych w Umowie.

Domena

domena internetowa mojstolik.pl

Treści Klienta

dane lub informacje, które zostały przekazane za pośrednictwem Aplikacji
Klienckiej MójStolik przez Klienta lub osoby trzecie inne niż mojstolik.pl, przy
czym domniemywa się, pochodzenie danych i infromacji od Klienta

Konto

przypisany do Klienta w ramach Aplikacji Klienckiej MójStolik zbiór danych o
Zgłoszeniach, Rezerwacjach i Restauracjach oraz informacje o działaniach
podejmowanych przez Restaurację lub Klienta

Konto Tymczasowe

rodzaj jednorazowego Konta utworzonego za pośrednictwem strony
internetowej pod Domeną w celu jednorazowego dokonania Zgłoszenia i
uzyskania jednorazowej Rezerwacji, które nie będzie utrzymywane po
uzyskaniu Rezerwacji lub odmowie uzyskania Rezerwacji

Zgłoszenie

deklaracja Klienta zamiaru dokonania Rezerwacji,
wprowadzona do Aplikacji Klienckiej MojStolik

Rezerwacja

zobowiązanie Restauracji wobec Klienta, które zostało zarejestrowane w
Aplikacji Klienckiej MojStolik, polegające na udostęnieniu Miejsc w Lokalu na
oznaczoną godzinę, w oznaczonej dacie i przez oznaczony okres celem
umożliwienia Klientowi korzystania z usług gastronomicznych Restauracji w
jej Lokalu.

Potwierdzenie
Rezerwacji

komunikat wygenerowany przez Aplikację Kliencką MojStolik w przypadku
odnotowania Rezerwacji przez Restaurację, zawierający dane Rezerwacji, i
przesłany przez mojstolik.pl w postaci SMS w standardzie GSM na numer
telefonu Klienta wskazany w Rezerwacji.

Lokal

pomieszczenie pod adresem, wraz z ewentualną Powierzchnią Dodatkową,
wskazane przez RestauracjęAplikacji Klienckiej MójStolik, w którym
Restauracja umożliwia Klientom spożywanie posiłków lub napojów.

Powierzchnia
Dodatkowa

taras lub ogródek na wolnym powietrzu pod adresem Lokalu, na którym
Restauracja udostępnia Klientom Miejsca.

która

została

Miejsce

ograniczony ilościowo zasób siedzących miejsc w Lokalu, na zasadzie jedno
miejsce jedna osoba fizyczna, umożlwiający Klientom spożywanie posiłków
lub napojów sprzedawanych przez Restaurację.

Umowa

umowa między mojstolik.pl a Klientem o korzystnie z Usług, której
postanowienia inkorporują wymagania przepisów prawa odnośnie
regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

Załącznik nr 2 – Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy oraz wzór oświadczenia o
odstąpieniu

Klient będący konsumentem prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować mojstolik.pl o swojej
decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą
wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
Z uwagi na nieodpłatny charakter Umowy w wyniku odstąpienia od Umowy nie nastąpią na Państwa
rzecz zwroty jakichkolwiek płatności.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)
- Adresat: Table4Rest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ksawerów 21 02-656 Warszawa,
email: kontakt@mojstolik.pl
- Ja [●]nformuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenie usługi „Umowa z Klientem mojstolik.pl”
- Data zawarcia Umowy:
- Imię i nazwisko konsumenta:
- Adres konsumenta:
- Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

Załącznik nr 3 – Klauzule zgód Klienta towarzyszących zawrciu Umowy i rejestracji Konta
1/ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Table4Rest sp. z o. o. w celu
zawarcia umowy o świadczenie usług udostępniania i korzystania z aplikacji MójStolik.
zgoda nie jest obowiązkowa, ale wymagana przez mojstolik.pl przy zawarciu Umowy
mojstolik.pl informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
TAK

/

NIE

2/ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez wybrane przeze mnie restauracje
i inne lokale gastronomiczne w celu dokonania w nich rezerwacji.
zgoda nie jest obowiązkowa, ale wymagana przez mojstolik.pl przy zawarciu Umowy
mojstolik.pl informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
TAK

/

NIE

3/ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Table4Rest sp. z o.o. w celach
marketingowych usług i produktów własnych oraz innych podmiotów, które są oferowane za
pośrednictwem aplikacji MójStolik.
zgoda nie jest obowiązkowa
mojstolik.pl informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
TAK

/

NIE

4/ Zapoznałem się z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy.
oświadczenie jest obowiązkowe
TAK

/

NIE

5/ Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez Table4Rest sp. z o. o., w tym SMS i MMS, jaki i
kontakt z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących
dla celów marketingu bezpośredniego, w tym na podany przeze mnie numer telefonu oraz adres poczty
elektrzonicznej. –
zgoda nie jest obowiązkowa
TAK

/

NIE

6/ Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Table4Rest sp. z o.o. informacji handlowej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany przeze mnie numer telefonu oraz adres poczty
elektrzonicznej, w tym SMS i MMS.
zgoda nie jest obowiązkowa.
TAK

/

NIE

Załącznik nr 4 – Polityka prywatności

1. Polityka prywatności określa zasady zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych
obowiązujące w Table4Rest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-656
Warszawa ulica Ksawerów 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000752110 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIIi Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 10 000 złotych, NIP: 5213842139 (dalej
„mojstolik.pl” lub „Administrator danych”) .
2. Postanowienia szczegółowe zawarte w niniejszej Polityce prywatności dotyczą zasad przetwarzania
danych osobowych przetwarzanych w mojstolik.pl wszelkimi sposobami, w tym w systemach
informatycznych.
3. mojstolik.pl szanuje prywatność osób, których dane przetwarza oraz dokłada najwyższej staranności,
aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem oraz międzynarodowymi zasadami dobrych praktyk.
Administrator danych dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji
przekazanych mojstolik.pl.
4. mojstolik.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o
charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem,
utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z
naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
5. W celu zapewnienia ochrony prywatności osób, których dane dotyczą mojstolik.pl stosuje ścisłe
zabezpieczenia wewnętrzne oraz zewnętrzne. Administrator danych sprawuje stałą kontrolę nad
procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu,
udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego przetwarzania
danych osobowych.
6. W czasie korzystania z Usług Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, a
w szczególności imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu
realizacji na jego rzecz Usług.
7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych
określonych w Regulaminie uniemożliwia świadczenie niektórych usług, a w szczególności założenie
Konta dokonywanie Zgłoszeń i uzyskiwanie Rezerwacji.
8 mojstolik.pl dąży do zapewnienia i dołoży należytych starań, aby dane osobowe przetwarzane przez
mojstolik.pl były przetwarzane zgodnie z prawem.
9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. W takim
przypadku, jeśli administrator danych nie ma innej podstawy przetwarzania (którą może być np.
niezbędność dla wykonania Umowy, szczególna podstawa prawna), mojstolik.pl zaprzestanie
przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie wpływa jednocześnie na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. mojstolik.pl informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych jeszcze przed jej wyrażeniem.

11. Na skutek wycofania zgody dane zostają usunięte ze wszystkich systemów mojstolik.pl, , chyba że
dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem na podstawie innej podstawy niż zgody osoby,
której dane dotyczą.
12. mojstolik.pl zapewnia, że dane osobowe nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób
niezgodny z określonymi wcześniej celami. W przypadku podjęcia decyzji o dalszym przetwarzaniu
danych osobowych, mojstolik.pl podejmie starania o uzyskanie stosownej zgody podmiotów tych
danych.
12. Administrator danych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi złożonej przez Klienta, za jego
wyraźną zgodą może przekazać dane osobowe:
(i) Restauracjom wskazanym przez Klienta. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania
Usługi, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
(ii) DOT Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-695 przy ul. Bełdan 4, NIP 9512082448, REGON
015509309, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000169724 w celu ulepszania i
serwisowania Aplikacji MojStolik i strony internetowej pod Domeną;
(iii) dostawcom usług dla mojstolik.pl w celu ulepszania i serwisowania Aplikacji MojStolik i strony
internetowej pod Domeną.
13. mojstolik.pl dąży do zapewnienia i dołoży należytych starań, aby dane osobowe przetwarzane przez
mojstolik.pl były przetwarzane prawidłowo i rzetelnie.
14. Administrator danych zapewnia, że zgromadzone dane osobowe są poprawne i aktualne, a ich
przetwarzanie przebiega bez zakłóceń.
15. Administrator danych wdraża środki techniczne i organizacyjne, umożliwiające korektę danych,
zmniejszenie ryzyka błędów oraz usunięcie nieprawidłowych danych.
16. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do żądania sprostowania i uzupełnienia danych.
17. mojstolik.pl posiada system kontroli gwarantujący dokładność i aktualność zbieranych danych
osobowych.
18. mojstolik.pl dąży do zapewnienia i dołoży należytych starań, aby dane osobowe przetwarzane przez
mojstolik.pl były przetwarzane zgodnie z zasadą ograniczenia celu.
19. mojstolik.pl dąży do zapewnienia i dołoży należytych starań, aby dane osobowe przetwarzane przez
mojstolik.pl były przetwarzane zgodnie z zasadą minimalizacji danych.
20. Zakres pozyskiwanych danych musi być adekwatny i ograniczony do minimum niezbędnego dla
realizacji wskazanego celu.
21. Przed rozpoczęciem procesu pozyskiwania, a następnie przetwarzania danych mojstolik.pl
precyzyjnie określa cele i odpowiadające im rodzaje danych oraz ustala termin usuwania i okresowego
przeglądu danych.
22. Spółka przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne dla potrzeb, dla
których dane te zostały zebrane.
23. mojstolik.pl dąży do zapewnienia i dołoży należytych starań, aby dane osobowe przetwarzane przez
mojstolik.pl były przetwarzane zgodnie z zasadą integralności i poufności.

24. mojstolik.pl przetwarza dane w sposób gwarantujący odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
25. mojstolik.pl zapobiega sytuacjom, w których dane osobowe są udostępniane lub ujawniane
nieautoryzowanym podmiotom czy procesom.
26. mojstolik.pl dokonał analizy ryzyka właściwego dla przetwarzania danych i charakteru danych
podlegających ochronie, a następnie dostosowała i wdrożyła odpowiednie środki techniczne
zapewniające zachowanie integralności i poufności danych.
27. mojstolik.pl wdraża środki bezpieczeństwa, monitorowania i reagowania, w tym m.in. elementy
kontroli dostępu użytkowników do danych, zasady bezpieczeństwa aplikacji i infrastruktury, środki
dedykowane do ochrony przed wyciekiem danych. Wdrożenie środków bezpieczeństwa zostało
poprzedzone analizą ryzyka w celu określenia wymaganych środków kontroli.
28. mojstolik.pl dąży do zapewnienia i dołoży należytych starań, aby dane osobowe przetwarzane przez
mojstolik.pl były przetwarzane zgodnie z zasadą rozliczalności.
29. mojstolik.pl zobowiązany jest do notyfikowania organowi nadzorczemu o stwierdzonych
naruszeniach danych osobowych.
30. mojstolik.pl dąży do zapewnienia i dołoży należytych starań, aby dane osobowe przetwarzane przez
mojstolik.pl były przetwarzane zgodnie z zasadą przejrzystości informacji.
31.mojstolik.pl zapewnia i informuje osoby, których dane dotyczą o przysługujących im uprawnieniach:
(i) prawie dostępu do danych i informacji
(ii) prawie żądania sprostowania i uzupełnienia danych
(iii) prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
(iv) prawie do przeniesienia danych
(v) prawie do bycia zapomnianym (prawo do usunięcia danych),
(vi) prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
32. Na żądanie uprawnionego, mojstolik.pl ma obowiązek udostępnić kopię danych podlegających
przetwarzaniu oraz wprowadzić odpowiednie zmiany do systemu.
33. mojstolik.pl danych jest zobowiązany do przekazywania osobie fizycznej podczas pozyskiwania jej
danych, a przed rozpoczęciem ich przetwarzania, w szczególności następujących informacji:
(i) tożsamości i danych kontaktowych administratora,
(ii) celu przetwarzania danych osobowych,
(iii) informacji o odbiorcach danych osobowych,
(iv) okresu, przez jaki dane osobowe będą przetwarzane, a gdy nie można go dokładnie określić,
kryteriów ustalania tego okresu (np. przez okres trwania umowy),
(v) informacji o wykorzystywaniu danych do profilowania,

(vi) informacji o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także o prawie do przenoszenia danych,
(vii) prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
(viii) gdy ma to zastosowanie – informacji o zamiarze przekazania danych osobowych poza Unię
Europejską oraz wzmianki o odpowiednich zabezpieczeniach danych osobowych stosowanych przez
podmiot, któremu dane są przekazywane.
34. W przypadku danych przetwarzanych elektronicznie osoba, której dane dotyczą, może otrzymać je
zapisane w powszechnie wykorzystywanym formacie i bez przeszkód przenieść je do innego
usługodawcy.
35. Prawo do przeniesienia danych umożliwia aby mojstolik.pl przesłał je innemu administratorowi,
jednak tylko o tyle o ile jest to technicznie możliwe.
36. W razie skorzystania przez osobę, której dane dotyczą z prawa do bycia zapomnianym (prawa do
usunięcia danych), mojstolik.pl bez zbędnej zwłoki, usuwa ze wszystkich swoich systemów, dane
pochodzące od tej osoby. Wskazany obowiązek usunięcia danych wobec zgłoszenia takiego żądania
odnosi się jedynie do danych uzyskanych na podstawie udzielonej zgody. Jeśli podstawą przetwarzania
danych jest umowa, której wykonanie wymaga przetwarzania danych, wówczas prawo do bycia
zapomnianym nie znajdzie zastosowania. W takiej sytuacji żądanie usunięcia danych wymagać będzie
wcześniejszego rozwiązania umowy.
37. Prawo do ograniczenia przetwarzania przewiduje możliwość żądania od mojstolik.pl danych
ograniczenia przetwarzania, gdy osoba, której dane dotyczą:
(i) kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
(ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
(iii) mojstolik.pl nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
38. Z uwagi na korzystanie ze zautomatyzowanych zbiorów danych, mojstolik.pl zastrzega uprawnienie
do czasowego przeniesienia wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania oraz
uniemożliwienie użytkownikom systemu dostępu do wybranych danych.
39. mojstolik.pl informuje, iż osoba, której dane dotyczą, jeżeli uważa, że jej dane przetwarzane są
niezgodnie z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, skutecznego środka
ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego dotyczącej
osoby, której dane dotyczą, oraz skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, przeciwko
administratorowi. Wszczęcie postępowania sądowego przeciwko administratorowi danych jest możliwe
niezależnie od skarg złożonych do organu nadzoru.
40. mojstolik.pl zastrzega uprawnienie do profilowania danych osobowych, wykorzystaniu danych
osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub
prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji tej osoby fizycznej, preferencji kulinarnych,
diety, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

41. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać mechanizmowi profilowania, który
ocenia jej czynniki osobowe, opierając się wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym.
42. mojstolik.pl informuje o tym, że
(i) gdy będzie wyznaczony Inspektor Ochrony Danych odpowiedzialny za ochronę danych,
(ii) udostępnione są stosowne środki niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z niniejszej
Polityki prywatności,
(iii) wyznaczono osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych,
(iv) każda osoba zarządzająca lub przetwarzająca dane osobowe świadoma jest swej odpowiedzialności
za przestrzeganie stosownych przepisów i postępowanie zgodnie z dobrą praktyką w zakresie ochrony
danych osobowych,
(v) każda osoba zarządzająca lub przetwarzająca dane osobowe jest odpowiednio przeszkalana w
zakresie ochrony danych osobowych,
(vi) każda osoba zainteresowana sposobem postępowania z informacjami o charakterze osobowym
będzie poinformowana o tym, co należy robić,
(vii) sposób zarządzania informacjami personalnymi podlegać będzie regularnej ocenie i audytowi,
(viii) pracownicy mojstolik.pl każdorazowo są informowani o istnieniu oraz znaczeniu niniejszej Polityki
prywatności oraz są zobowiązani do zapoznania się z nią,
(ix) w stosunku do pracowników mojstolik.pl, w przypadku których stwierdzono świadome naruszenie
lub lekceważenie niniejszej Polityki, pokrewnych polityk i procedur ochrony danych osobowych w
mojstolik.pl, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa informacji, komunikacji dostępu osób,
których dane dotyczą do informacji oraz przetwarzania danych on-line, bądź działania niezgodnego z
klauzulą poufności zawartą w ich umowie o pracę, stosowane będą stosowne sankcje.
43. mojstolik przetwarza dane wrażliw takie jak: preferencje kulinarne, dieta, problemy zdrowotne, dane
z programów lojalnościowych.
44. mojstolik.pl opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych w mojstolik.pl
zgodnie z przepisami prawa
45. Spółka wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych,
związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji
demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa,
w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści strony internetowej
dostępnej pod Domeną, a obciążających serwer.
46. Podczas przeglądania strony internetowej pod Domeną są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie
informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta. Ich stosowanie ma na celu
poprawne działanie strony internetowej pod Domeną.
47. Cookies są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie
się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania
złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i
dostosować stronę internetową pod Domeną do Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z
której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

48 Stosuje się dwa rodzaje Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi,
które pozostają na urządzeniu Klienta do momentu wylogowania ze strony internetowej pod Domeną
lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to piliki obowiązkowe potrzebne do
tego, aby możliwe było funkcjonowanie aplikacji lub innych funkcjonalności. Natomiast „stałe” pliki
pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach Cookies albo do momentu ich
ręcznego usunięcia przez Klienta. Celem zbierania tych plików jest sprawniejsze i łatwiejsze
funkcjonowanie strony internetowej pod Domeną.
49. mojstolik.pl wykorzystuje Cookies od osób trzecich w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych
statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, prezentowania reklam dostosowanych do
preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, wykorzystania funkcji
interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowej pod Domeną za pomocą serwisów
społecznościowych.
50. Klient może samodzielnie i w każdym czasie usunąć Cookies albo zmienić ustawienia dotyczące
plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do
urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za
pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą
zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na
urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne
są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W przypadku zastosowania
ograniczenie stosowania plików Cookies lub ich usunięcia może pojawić się ograniczenie niektórych
funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej pod Domeną.

