POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
§.1

Postanowienia Wstępne
1. Administratorem danych jest Gruppo Casa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Icchoka Lejba Pereca 1,
00-849 Warszawa, o numerze w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000623019, NIP: 5272772713,
oraz nr REGON: 364719083 , (zwana dalej:”Restauracja Casa Ristoranti”).

2. Dnia 25 maja 2018 roku, z chwilą wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/697 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 (zwanego dalej; ” RODO „) przetwarzanie danych osobowych
odbywa się zgodnie z RODO, czyli zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, a ich
przechowywanie ma miejsce na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.
§.2

Zasady Ogólne
1.Polityka prywatności obowiązuje wyłącznie w serwisie prowadzonym przez Restaurację Casa
Ristoranti, znajdującą się pod adresem internetowym www.casaristoranti.pl
2.W serwisie dla osób odwiedzających (zwanych dalej:„Użytkownikami„) dodatkowo
udostępniona została możliwość kontaktowania się z Restauracją , za pomocą formularza
kontaktowego zwanego dalej: „Formularzem”
3. Restauracja Casa Ristoranti na wskazanej stronie, posiada przekierowania t.z odnośniki do
innych serwisów zewnętrznych. O ile Restauracja może zagwarantować mając na uwadze
stosowanie najwyższej jakości standardów z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do
prywatności pełne bezpieczeństwo ochrony danych, o tyle nie może zagwarantować że
„administratorzy” powiązanych stron internetowych kierują się takimi samymi zasadami.
Zaznaczając że nie ma żadnego wpływu na politykę prywatności firm pośrednich, zaleca swoim
„użytkownikom” by za każdym razem zapoznawali się z regulaminami obowiązującymi na
stronach, do których linki mogą znajdować się na stronie.
4.Niniejsza Polityka prywatności, ma na celu informować „Użytkowników”, jak Restauracja Casa
Ristoranti, korzysta z przekazywanych danych ( w jakim celu) oraz co może zrobić „Użytkownik” w
chwili kiedy nie czuje się usatysfakcjonowany stosowanymi metodami ochrony.

§.3

Przetwarzanie Danych Osobowych
1.Wejście i przeglądanie serwisu www.casaristoranti.pl nie wymaga od „użytkownika” przekazania
żadnych danych osobowych.
2.Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną art. 18 ust.1 , w celu ukształtowania
treści pomiędzy restauracją a użytkownikiem, mogą być przetwarzane takie dane osobowe jak:
imię i nazwisko,
dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy,
adresy elektroniczne usługobiorcy
3.Przetwarzanie innych danych niż w punkcie 2 jest możliwe w chwili kiedy, użytkownik wyrazi na
to zgodę.
4.Użytkownik może skontaktowanie się z Restauracją Casa Ristoranti za pośrednictwem
Formularza.
a) imienia i nazwiska
b) adresu e-mail
c) numeru telefonu.
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie
art. 23 ust. 1 pkt 1 „UODO” / art. 6 ust. 1 a „RODO”, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika
zgody na takie przetwarzanie.
5. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem
Formularza jest „ Gruppo Casa Sp z o o sp.k. ”. Dane osobowe wpisane do formularza będą
przetwarzane w celu:
a) tworzenie rejestrów i ewidencji związanych z „RODO”, w tym rejestru osób które zgłosiły
sprzeciw zgodnie z „RODO” na podstawie danych: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
b) na podstawie art. 6 ust.1 „RODO” (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art.6 ust.1
RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); prawnie uzasadnionym interesem restauracji
jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych
osobowych;
c) na podstawie art 6 ust 1 „RODO”( prawnie uzasadniony interes administratora) restauracji
stosuje zasady marketingu bezpośredniego informując użytkowników o aktualnych ofertach i
działaniach
6. Dane wpisywane w formularzu kontaktowym , mogą zostać ujawnione firmom świadczącym
usługi z zakresu IT , na rzecz Restauracji Casa Ristoranti.
8.Do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika , dane będą zapisane na newsletterach
9. Użytkownikowi jako osobie udostępniającej swoje dane przysługuje prawo
do nieograniczonego dostępu do jego danych , zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 „UODO”
oraz art 15 „RODO”
10. Użytkownikowi jako osobie udostępniającej swoje dane przysługuje prawo
do: nieograniczonego dostępu do jego danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 „UODO”
oraz art 15 „RODO”

11. Użytkownik ma prawo korekty- sprostowania swoich danych , zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3
„UODO” oraz art. 16 „RODO”
12.Dane osobowe , mogą zostać usunięte na prośbę „użytkownika” zgodnie z art. 17 „RODO”,
lub przeniesione zgodnie z art. 20 „RODO”.
14. Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli jego dane osobowe byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem.
§.

4

Przekazywanie Danych Osobowych
1.Restauracja nie przekazuje informacji o użytkownikach swojego serwisu żadnym osobom
postronnym. Informacje pozyskane w trakcie świadczenia usług są objęte prawem w rozumieniu
art 7 pkt 6 UODO oraz art 4 pkt 9 RODO.
2.Restauracja, może przekazać informację na temat użytkownika w przypadku kiedy; wyrazi on na
to zgodę , obowiązek przekazania danych wynika z obowiązującego prawa.

§.
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Pliki Cookies
1.Na swoje stronie Restauracja stosuje tzw. pliki cookies (zwanych dalej: „Cookies„ t.z ciasteczka),
czyli informacje zapisywane przez serwery na komputerze , telefonie , tablecie użytkownika.
Pliki Cookies stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
są w urządzeniu.
2. Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie cookies wynika z przepisów
znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 .03.2013 r.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: optymalizacji korzystania ze strony internetowej,
pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika serwisu by odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dopasowując ją do indywidualnych potrzeb. Dane te pozwalają na tworzenie statystyk
w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
4. Przeglądarka serwisu , ustawiona jest tak by użytkownik mógł zaznaczyć zgodę na używanie
plików cookies. Zaznaczenie zgody odbierane jest jako „ świadomy gest i wyrażenie zgody na
cookies ”
5. Przechowywanie plików cookies w komputerze użytkownika, jest domyślne. Użytkownicy mogą
dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies lub je zablokować. Proszę
mieć jednak na uwadze, że gdy ciasteczka będą zablokowane, strona nie będzie pamiętać
ustawień, preferencji czy haseł użytkownika.
6. Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub
zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ
systemu operacyjnego.

7. Stosowane przez Restaurację Casa Ristoranti, pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia
Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W
szczególności tą drogą niejest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub
innego niewłaściwego oprogramowania.
8. Restauracja w swoim serwisie wykorzystuje pliki Cookies w następujący sposób:
a) lokalizacja – czyli pliki umożliwiające dopasowanie treści do lokalizacji.
b) bezpieczeństwo – pliki mające na celu zapobieganie nieupoważnionym osobom korzystanie z
danych do logowania, oraz do ochrony danych w ogólnym tego słowa znaczeniu.
c) proces i wydajność – pliki mające na celu usprawnienie działania samej witryny
oraz dostępnych na niej funkcji.
d)Google Analytics – narzędzie wykorzystywane do gromadzenia informacji i generowania
raportów ze statystykami na temat korzystania ze stron. Oprócz raportowania statystyk
użytkowania witryny tag pikselowi Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi
opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu bardziej trafnych treści w usługach
Google w całej sieci.
9. Gruppo Casa Sp z o o sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies
pochodzących z Serwisów zewnętrznych.
10. Wszystkie informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies , dostępne są w
ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień w zakresie cookies oznacza,
że zostaną one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, tym samym będziemy
przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych
informacji.
11. Użytkownik musi pamiętać o tym że ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć
na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. Wyłączenie opcji
przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści
zamieszczanych na tronie internetowej.
12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w
przeglądarce internetowej, której używa.

§.6
Zmiana polityki prywatności i ochrony danych
1.Użytkownik będzie informowany o wszystkich zmianach polityki prywatności regulowanych przez
przepisy prawa, na tej stronie.
2.Z biegiem czasu mogą pojawić się okoliczności, które będą wymagały zmian niniejszej polityki
prywatności.
a) zmiana zasad korzystania z serwisu
b) zmiana obowiązujących przepisów
c) zmiana regulacji prawnych
d) rozstrzygnięciami organów władzy publicznej, np. GIODO lub Prezesa UOKiK, orzeczeniami
sądów powszechnych etc.

