
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bar Pierożek Katarzyna Pietrowska, główne miejsce 
prowadzenia działalności 95-200 Pabianice, ul. Łaska 70. 
 
Niniejszym informujemy Pana/Panią, że będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu: 

• wykonania umowy polegającej na usłudze przygotowania i dostarczenia posiłku przez Bar 
Pierożek Katarzyna Pietrowska (art. 6 ust. 1 lit. b RODO1), 

• wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

• ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie 
uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych: 

1. Podstawowe dane identyfikacyjne, 
2. Dane dotyczące miejsca zamieszkania, 
3. Dane kontaktowe (telefon). 

 
Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcą, czyli podmiotom z których 
korzystamy przy ich przetwarzaniu tj. firmie księgowej i informatycznej. 
 
Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Unii Europejskiej. 
 
Pana/Pani dane przetwarzamy do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego 
wynikającego z zawartej umowy.   
 
Przysługujące Państwu prawa: 

1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. 
2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych. 
3. Prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali 

Państwa dane, mogą Państwo żądać usunięcia danych). 
4. Ograniczenie przetwarzania danych. 
5. Prawo do przenoszenia danych. 
6. Prawo do wniesieni skargi do organu nadzorczego (w przypadku uznania, że przetwarzamy 

Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych). 

 
Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przekazując nam żądanie w formie pisemnej na adres 
Bar Pierożek Katarzyna Pietrowska, ul. Łaska 70, 95-200 Pabianice, bądź mailowej pod adresem: 
bar@barpierozek.pl 
 
Podanie przez Państwa danych jest warunkiem realizacji umowy, jak również dopełnienia obowiązku 
podatkowego. 
 
Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 
 

 

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) 
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