
 

Klauzula Obowiązku Informacyjnego – Kontakt 
 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 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), dalej RODO, informuję, że: 

Administrator Danych 

Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BEEFANDCHEF Sp. 

z o.o. z siedzibą ul. Świętego Marcina 29/8, 61-806 Poznań. 

Kontakt Wszelkie sprawy związane z ochroną danych osobowych proszę kierować 

pocztą na adres ul. Świętego Marcina 29/8, 61-806 Poznań lub 

elektronicznie na adres e-mail: biuro@beefandchef.pl. 

Podstawa prawna, cel i 

zakres przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) udzielenia odpowiedzi, przedstawienia oferty w związku z 

wypełnieniem formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a) (wyrażona zgoda) w zakresie: 

− imienia i nazwiska, 

− adresu email i/lub numeru telefonu, 

− treści wiadomości. 

b) utrzymania kontaktu, udzielenia odpowiedzi kontrahentom na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes 

Administratora) w zakresie: 

− imienia i nazwiska, 

− adresu e-mail i/lub numeru telefonu, 

− treści wiadomości. 

Prawa osób, których 

dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) sprostowania danych osobowych, 

c) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

d) usunięcia danych osobowych, 

e) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

f) przenoszenia danych osobowych na innego Administratora, 

g) niepodlegania profilowaniu, 

h) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

i) wycofania zgody, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na 

podstawie zgody bez wpływu na przetwarzanie, którego 

dokonano do czasu żądania. 

Dobrowolność podania 

danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli Pani/Pan nie przekaże 

danych osobowych może skutkować to brakiem możliwości udzielenia 

odpowiedzi, utrzymania kontaktu. 

Przekazywanie danych 

osobowych 

Administrator realizując niniejszy cel może udostępnić Pani/Pana dane 

osobowe podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy na 

świadczenie usług m.in. informatycznych, prawnych, księgowych oraz na 

podstawie przepisów prawa może udostępnić Pani/Pana dane organom 

kontrolującym lub innym upoważnionym podmiotom. 

Zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji i 

profilowanie 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji i profilowaniu. 
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Przekazywanie danych 

osobowych poza teren 

Unii Europejskiej 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej, tj. poza teren Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

Czas przechowywania 

danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji celu z 

zachowaniem terminów archiwizacji oraz ewentualnych roszczeń. 

 


