§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Food Concept s.c. M.Keller, K.Keller z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Al.
Jana Pawła II 25/27, NIP: 727-279-15-45, REGON: 101715755. Ochrona danych odbywa się zgodnie z
wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na
zabezpieczonych serwerach.

2. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne, są szyfrowane i nie są
widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji zamówień.

4. W obecnej wersji naszej aplikacji zbierane podczas przyjmowania zamówień dane zostają usunięte
po upływie 48 godzin od momentu zarejestrowania zamówienia.

5. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do
danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest
możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@pitstopburger.pl.

7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z
którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies i web storage

8. Witryna pitstopburger.pl używa cookies i webstorage. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane
przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy
przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy
się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi,
który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

9. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju
systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz
informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

10. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z
naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i
bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z
narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

11. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia
cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami
cookies jest dostępna na stronie

http://wszystkoociasteczkach.pl/

12. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których
użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i
wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§4. Poufność zbieranych przez nas danych

13. Dane zebrane przez nasze formularze kontaktowe/zamówienia/oferty/zgłoszenia do subskrypcji
zostają wykorzystane wyłącznie do kontaktu związanego z obsługą zamówień i ofert.

14. Firma Food Concept s.c. M.Keller, K.Keller nie przekazuje swojej bazy danych o Klientach żadnym
firmom zewnętrznym, ani osobom niepowołanym.

