
 

 

 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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 RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących 
Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od 25.05.2018r. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joker Club Roman Szyja, ul. Boczna 4, 43-100 Tychy, 
 NIP 646-001-80-22 

2. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem mailowym restauracja@joker.tyski.pl 
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
4. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach: 

a. Rezerwacji stolika w Restauracji Joker 
b. Organizacji przyjęcia w Restauracji Joker 
c. Zamówienia i wykonania cateringu 
d. Marketingowych 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów ujętych w pkt. 5, a 
po tym czasie niszczone w czasie do 30 dni. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne 
c. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) 
d. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych 
e. Prawo do przenoszenia danych 
f. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w 
Restauracji Joker, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych. 

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny 

10. Pani/Pana dane nie będą profilowane. 

Zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną 
 dot. przetwarzania danych osobowych. 

 
………………………………………………………………………. 

 


