
Szanowni Rodzice, 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako 

„RODO”, informujemy, iż, składając zamówienie na nasze usługi  czy kontaktując się z nami, przekazujecie nam 

Państwo informacje na swój temat, pośród których mogą znajdować się dane osobowe. 

1. Administratorem danych osobowych jest firma PB GASTRO sc. Bogdan Bojarski Piotr Zduńczyk 03-

133Warszawa, ul. Nowodworska 29b/406 

2. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:1 

a. PB Gastro sc. Bogdan Bojarski Piotr Zduńczyk 03-133Warszawa, ul. Nowodworska 29b/406 

b. podmiot zewnętrzny: PUH „BEMITA” Beata Michalak z siedzibą w [04-185 Warszawa ul. Witolińska 

5 m 92, zajmujący się na podstawie zawartej z firmą PB Gastro sc. umowy obsługą kadrowo-

płacową pracodawcy, 

c. podmiot zewnętrzny: Mariusz Kocięda „Grupa Loca” z siedzibą w 13-200 Działdowo, ul.Stefana 

Żeromskiego 6 zajmujący się na podstawie zawartej z PB Gastro sc. Umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) w celu realizacji zadań określonych 

przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. 

4. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest 

obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu 

przetwarzania. 

6. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 

Administratora, w tym profilowaniu. 

7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich 

poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.  

W razie jakichkolwiek pytań związanych z polityką prywatności zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną : 

pbgastro@wp.pl 

Z poważaniem, 

PB Gastro sc. 
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