
Klauzula dotycząca czynności przetwarzania: Monitoring

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Na mocy art. 13 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 (RODO), informujemy że

a) administratorem Państwa danych osobowych jest:
Restauracja Alchemik Michał Walczak 
z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97 – 200); ul Kombatantów 6
REGON: 590543717

Dane kontaktowe:
Restauracja Alchemik Michał Walczak 
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki; ul. Kombatantów 6
tel.: + 606 858 984
e-mail: alchemik.restauracja@onet.pl

W celu ułatwienia realizacji Państwa praw administrator uruchomił dedykowany adres mailowy: alchemik.rodo@onet.pl

b) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
 prowadzenia obserwacji i rejestrowania osób i zdarzeń na terenie należącym do administratora
 zapewnienia  na tym terenie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i osób tam przebywających,

c) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO. Przywołane przepisy pozwalają 
administratorowi na przetwarzanie danych gdy jest to niezbędne: 
 do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez administratora danych,

d) Państwa dane osobowe mogą być powierzane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

e) Nagrania będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czternaście dni od momentu nagrania, a w przypadku, w którym 
nagrania będą stanowiły podstawę roszczeń lub dowód w postępowaniu, okres przechowywania zostanie przedłużony o czas 
potrzebny do zakończenia postępowań,

f) Na podstawie RODO przysługuje Państwu prawo do: 
 żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących oraz ich kopii
 sprostowania danych jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe
 ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa

g) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa,

h) Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

Polityka cookies
Zasady dotyczące przetwarzania danych przez stronę www. alchemik.restauracja@onet.pl zostały określone w naszej Polityce 
cookies
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