
POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych
przez Użytkowników i Klientów w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego dostępnego na stronie
internetowej www.rest4less.pl oraz w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Restaurators
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Wielkie Garbary 15/6
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000710746, NIP: 5252733897 oraz
REGON: 369044856, której akta prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 16
grudnia 2020 r.

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych w Serwisie Internetowym
jest:

Restaurators spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Wielkie
Garbary 15/6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w
Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000710746, NIP:
5252733897 oraz REGON: 369044856, której akta prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII
Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł.

Kontakt z Administratorem danych w sprawie danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem:

⎯ poczty elektronicznej na adres: kontakt@rest4less.pl;

⎯ numeru telefonu: + 48 600 457 184;

⎯ pisemnie na adres: Restaurators sp. z o.o., ul. Wielkie Garbary 15/6, 87-100 Toruń.

II. Bezpieczeństwo

Informujemy, iż w związku z korzystaniem z naszego Serwisu Internetowego może zaistnieć potrzeba
przekazania nam Pani/Pana danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności
i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Panią/Pana poinformowaliśmy.

Informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Pani/Pana danych osobowych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi
aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa unijnego, w tym z rozporządzeniem
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 jako
„RODO”.
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III. Dane Osobowe

1. Pani/Pana dane osobowe gromadzimy w następujący sposób:
1) bezpośrednio od Pani/Pana, np. gdy wypełnia Pani/Pan formularz rejestracji bądź zamówienia

dostępny w naszym Serwisie Internetowym, gdy korzysta Pani/Pan z formularza kontaktowego
dostępnego w Serwisie Internetowym bądź gdy podaje nam Pani/Pan swoje dane osobowe za
pośrednictwem mediów społecznościowych, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, przez
telefon lub w inny sposób.

2) automatycznie, gdy korzysta Pani/Pan z naszego Serwisu Internetowego (informujemy, iż
wykorzystujemy pliki „cookies”, które mogą gromadzić Pani/Pana dane osobowe).

2. Informujemy, iż korzystanie z niektórych funkcji Serwisu Internetowego może wymagać przekazania
nam Pani/Pana danych osobowych np. w przypadku dokonywania zamówienia, zakładania Konta
Klienta, zapisywania się do Newslettera, korzystania z formularza kontaktowego. Podczas
dokonywania zamówienia, zakładania Konta Klienta, zakładania Konta Restauratora, zapisywania się
do Newslettera oraz podczas korzystania z formularza kontaktowego poprosimy Panią/Pana o
podanie określonych danych osobowych. Potrzebujemy tych danych, aby w sposób poprawny i
prawidłowy świadczyć na Pani/Pana rzecz usługę, z której Pani/Pan korzysta bądź zamierza
skorzystać.

3. Ilekroć będziemy pytali Panią/Pana o zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, prawną
podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Pani/Pana zgoda. W niektórych
przypadkach Pani/Pana zgoda będzie mogła być wyrażona poprzez wpisanie danych w polach
oznaczonych jako nieobowiązkowe. W takim przypadku będziemy przetwarzać te dane w celu
opisanym przy tych polach.

4. Podczas korzystania przez Panią/Pana z naszego Serwisu Internetowego będziemy gromadzić także
informacje takie jak Pani/Pana aktywności w Serwisie Internetowym (liczby kliknięć, ilości czasu
spędzonego na poszczególnych stronach, daty i godziny korzystania z Serwisu Internetowego), dane
dotyczące sesji (adres URL żądania, nazwa domeny), Pani/Pana urządzenia (Pani/Pana adres IP),
systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego numeru ID, a także inne podobne
informacje.

5. Pani/Pana dane zebrane automatycznie będziemy wykorzystywali w celu wykonywania transmisji
komunikatów w Serwisie Internetowym, jak też w celu dostarczania Pani/Panu usług świadczonych
drogą elektroniczną. Niezależnie od powyższego dane zebrane automatycznie będziemy również
wykorzystywać do badania ruchu na stronach naszego Serwisu Internetowego, pomiarów
efektywności reklam oraz pomiarów popularności Serwisu Internetowego, jego poszczególnych sekcji
i poszczególnych materiałów na nim zamieszczanych. Dane te będą również wykorzystywane do
badania rynku oraz opinii.

IV. Przetwarzanie danych osobowych – cele, zakres, czas, podstawy

1. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez nas w następujących celach,
zakresie i na podstawie następujących podstaw:
1) w celu świadczenia na Pani/Pana rzecz usług niewymagających rejestracji (przeglądanie treści

Serwisu Internetowego)

⎯ przez czas świadczenia tych usług;
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⎯ w zakresie Pani/Pana aktywności w Serwisie Internetowym, dane dotyczące sesji,

Pani/Pana urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego
numeru ID;

⎯ podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b

RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2) w celu założenia i prowadzenia Konta Klienta

⎯ przez czas świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta;

⎯ w zakresie Pani/Pana danych podanych w formularzu rejestracyjnym tj. imienia, nazwiska

oraz adresu e-mail (w przypadku rejestrowania się w Serwisie Internetowym za
pośrednictwem zewnętrznych usługodawców: Facebook, Google konkretne przetwarzane
dane osobowe mogą zależeć od zewnętrznych usługodawców);

⎯ podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a

RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej
zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe jeśli ich
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy.

3) w celu założenia i prowadzenia Konta Restauratora

⎯ przez czas świadczenia usługi prowadzenia Konta Restauratora;

⎯ w zakresie Pani/Pana danych podanych w formularzu rejestracyjnym tj. imienia, nazwiska

oraz adresu e-mail (w przypadku rejestrowania się w Serwisie Internetowym za
pośrednictwem zewnętrznych usługodawców: Facebook, Google konkretne przetwarzane
dane osobowe mogą zależeć od zewnętrznych usługodawców);

⎯ podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a

RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej
zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe jeśli ich
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy.

4) w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie jeszcze przed zawarciem umowy o współpracę

⎯ przez czas niezbędny do zawarcia umowy;

⎯ w zakresie Pani/Pana danych podanych w formularzu rejestracyjnym tj. imienia, nazwiska

oraz adresu e-mail (w przypadku rejestrowania się w Serwisie Internetowym za
pośrednictwem zewnętrznych usługodawców: Facebook, Google konkretne przetwarzane
dane osobowe mogą zależeć od zewnętrznych usługodawców) oraz podanych w zakładce
Moje Dane lub w formularzu utworzenia podstrony Restauracji w Serwisie Internetowym tj.
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adresu Restauracji, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), adresu korespondencyjnego,
numeru telefonu, numeru konta bankowego i/lub Pani/Pana aktywności w Serwisie
Internetowym, dane dotyczące sesji, Pani/Pana urządzenia, systemu operacyjnego,
przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego numeru ID;

⎯ podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a

RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej
zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe jeśli ich
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy.

5) w celu wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

⎯ przez czas wykonywania umowy i czas niezbędny do dokonania rozliczeń po jej

zakończeniu lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem
umowy zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego – w
zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy;

⎯ w zakresie Pani/Pana danych podanych w formularzu rejestracyjnym tj. imienia, nazwiska

oraz adresu e-mail (w przypadku rejestrowania się w Serwisie Internetowym za
pośrednictwem zewnętrznych usługodawców: Facebook, Google konkretne przetwarzane
dane osobowe mogą zależeć od zewnętrznych usługodawców) oraz podanych w zakładce
Moje Dane lub w formularzu zamówienia tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu
korespondencyjnego (adresu dostawy), numeru telefonu, a w przypadku, gdy chodzi o
osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą także firmy oraz numeru identyfikacji
podatkowej (NIP) i/lub Pani/Pana aktywności w Serwisie Internetowym, dane dotyczące
sesji, Pani/Pana urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego
numeru ID, a także w zakresie Pani/Pana danych podanych na potrzeby zrealizowania
usługi;

⎯ podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a

RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej
zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe jeśli ich
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy.

6) w celu wykonywania umowy o współpracy

⎯ przez czas wykonywania umowy i czas niezbędny do dokonania rozliczeń po jej

zakończeniu lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem
umowy zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego – w
zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy;

⎯ w zakresie Pani/Pana danych podanych w formularzu rejestracyjnym tj. imienia, nazwiska

oraz adresu e-mail (w przypadku rejestrowania się w Serwisie Internetowym za
pośrednictwem zewnętrznych usługodawców: Facebook, Google konkretne przetwarzane

Strona 4 z 15



dane osobowe mogą zależeć od zewnętrznych usługodawców) oraz podanych w zakładce
Moje Dane lub w formularzu utworzenia podstrony Restauracji w Serwisie Internetowym tj.
adresu Restauracji, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), adresu korespondencyjnego,
numeru telefonu, numeru konta bankowego i/lub Pani/Pana aktywności w Serwisie
Internetowym, dane dotyczące sesji, Pani/Pana urządzenia, systemu operacyjnego,
przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego numeru ID;

⎯ podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a

RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej
zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe jeśli ich
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy.

7) w celu nawiązania kontaktu w reakcji na skorzystanie przez Panią/Pana z możliwości przesłania
wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym,
pisemnie bądź przesłania wiadomości elektronicznej na adres kontakt@rest4less.pl

⎯ przez czas wykonywania działań niezbędnych do nawiązania kontaktu i/lub do czasu

zawarcia bądź wykonania umowy;

⎯ w zakresie Pani/Pana danych podanych w formularzu kontaktowym, w wiadomości

pisemnej bądź w wiadomości elektronicznej;

⎯ podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b

RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

8) w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na marketing bezpośredni oraz przesyłanie
informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia
oferty

⎯ do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie

danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego lub przesyłania informacji
handlowych;

⎯ w zakresie Pani/Pana danych podanych w formularzu rejestracyjnym tj. imienia oraz adresu

e-mail (w przypadku rejestrowania się w Serwisie Internetowym za pośrednictwem
zewnętrznych usługodawców: Facebook, Google konkretne przetwarzane dane osobowe
mogą zależeć od zewnętrznych usługodawców) i/lub Pani/Pana aktywności w Serwisie
Internetowym, dane dotyczące sesji, Pani/Pana urządzenia, systemu operacyjnego,
przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego numeru ID, a także w zakresie Pani/Pana danych
podanych na potrzeby zrealizowania przez nas na Pani/Pana rzecz usług;
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⎯ podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a

RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej
zgody.

9) w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na nawiązanie kontaktu w reakcji na
skorzystanie przez Panią/Pana z akcji promocyjnych organizowanych przez nas

⎯ do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie

danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego lub przesyłania informacji
handlowych lub przez czas trwania akcji promocyjnej – w zależności od tego, który z tych
okresów jest dłuższy;

⎯ w zakresie danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana w ramach akcji promocyjnej;

⎯ podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a

RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej
zgody, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych
jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

10) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych w postaci, np. wystawienia
i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, bądź udzielania odpowiedzi na
reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami

⎯ przez czas:

● wykonywania obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną, innych usług świadczonych przez nas bądź umowy o współpracę;

● w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakazują nam przechowywać
dane, np. przepisy podatkowe;

● w którym będziemy posiadać prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych
wynikający z możliwości poniesienia konsekwencji prawnych niewykonania ciążących
na niej obowiązków, np. w związku z kontrolą organu państwowego;

⎯ w zakresie Pani/Pana danych podanych w formularzu rejestracyjnym tj. imienia, nazwiska

oraz adresu e-mail (w przypadku rejestrowania się w Serwisie Internetowym za
pośrednictwem zewnętrznych usługodawców: Facebook, Google konkretne przetwarzane
dane osobowe mogą zależeć od zewnętrznych usługodawców), w formularzu zamówienia tj.
imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego (adresu dostawy), a w
przypadku, gdy chodzi o osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą także firmy
oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu korespondencyjnego i/lub
Pani/Pana danych podanych na potrzeby zrealizowania przez nas na Pani/Pana rzecz
usług;
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⎯ podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c

RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6
ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych jeśli ich
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

11) ustalania obrony i dochodzenia roszczeń, np. w zakresie uzyskiwania wynagrodzenia
wynikającego z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy o współpracę

⎯ przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy;

⎯ w zakresie Pani/Pana danych podanych w formularzu rejestracyjnym tj. imienia, nazwiska

oraz adresu e-mail (w przypadku rejestrowania się w Serwisie Internetowym za
pośrednictwem zewnętrznych usługodawców: Facebook, Google konkretne przetwarzane
dane osobowe mogą zależeć od zewnętrznych usługodawców) oraz podanych w zakładce
Moje Dane lub w formularzu zamówienia tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu
korespondencyjnego (adresu dostawy), numeru telefonu, a w przypadku, gdy chodzi o
osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą także firmy oraz numeru identyfikacji
podatkowej (NIP) lub w formularzu utworzenia podstrony Restauracji w Serwisie
Internetowym tj. adresu Restauracji, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), adresu
korespondencyjnego, numeru telefonu, numeru konta bankowego i/lub Pani/Pana
aktywności w Serwisie Internetowym, dane dotyczące sesji, Pani/Pana urządzenia, systemu
operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego numeru ID;

⎯ podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f

RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych jeśli ich przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter
wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane
dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane
dotyczą, jest dzieckiem.

12) wykrywania naruszeń bezpieczeństwa, nadużyć oraz ochrony przed nimi oraz ograniczenia ich
skutków

⎯ przez czas

● trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, innych usług świadczonych
przez nas bądź umowy o współpracę;

● po zakończeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, innych usług
świadczonych przez nas bądź umowy o współpracę przez okres wymagany dla
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń
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związanych z naruszeniem bezpieczeństwa, bądź nadużyciami, bądź wszczęcia
postępowań przez właściwe organy przez czas trwania postępowań;

⎯ w zakresie Pani/Pana danych podanych w formularzu rejestracyjnym tj. imienia, nazwiska

oraz adresu e-mail (w przypadku rejestrowania się w Serwisie Internetowym za
pośrednictwem zewnętrznych usługodawców: Facebook, Google konkretne przetwarzane
dane osobowe mogą zależeć od zewnętrznych usługodawców) lub w formularzu
zamówienia tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego (adresu
dostawy), numeru telefonu, a w przypadku, gdy chodzi o osobę fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą także firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub w
formularzu utworzenia podstrony Restauracji w Serwisie Internetowym tj. adresu
Restauracji, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), adresu korespondencyjnego, numeru
telefonu, numeru konta bankowego i/lub Pani/Pana aktywności w Serwisie Internetowym,
dane dotyczące sesji, Pani/Pana urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki,
lokalizacji oraz unikalnego numeru ID, a także w zakresie Pani/Pana danych podanych na
potrzeby zrealizowania przez nas na Pani/Pana rzecz usług;

⎯ podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b

RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
który pozwala na przetwarzanie danych osobowych jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba,
której dane dotyczą, jest dzieckiem.

13) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych
np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO

⎯ przez czas prowadzenia rejestru bądź ewidencji;

⎯ w zakresie Pani/Pana danych podanych w formularzu rejestracyjnym tj. imienia, nazwiska

oraz adresu e-mail (w przypadku rejestrowania się w Serwisie Internetowym za
pośrednictwem zewnętrznych usługodawców: Facebook, Google konkretne przetwarzane
dane osobowe mogą zależeć od zewnętrznych usługodawców);

⎯ podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c

RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6
ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych jeśli ich
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
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osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych każdorazowo ma charakter dobrowolny, jest jednak
wymagane w celu zawarcia oraz wykonania przez nas na Pani/Pana umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną, innych usług świadczonych przez nas bądź zawarcia i realizowania Wstępnej Umowy o
Współpracę oraz Umowy o Współpracę lub świadczenia na Pani/Pana rzecz innych czynności lub w
celu przekazania Pani/Panu informacji, o które Pani/Pan poproszą. Czasami podanie danych
osobowych może być obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie na Pani/Pana rzecz usług
świadczonych drogą elektroniczną, innych usług świadczonych przez nas bądź zawarcie i realizowanie
Wstępnej Umowy o Współpracę oraz Umowy o Współpracę, a także realizowanie żądanych przez
Panią/Pana czynności lub przekazani Pani/Panu informacji, o które Pani/Pan proszą.

3. Warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci
prowadzenia Konta Klienta jest podanie przez Panią/Pana danych w postaci: 1) imienia, 2) nazwiska,
3) adresu poczty elektronicznej.

4. Warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci
prowadzenia Konta Restauratora jest podanie przez Panią/Pana danych w postaci: 1) imienia, 2)
nazwiska, 3) adresu poczty elektronicznej.

5. Warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci
przekazania Zamówienia do Restauratora jest podanie przez Panią/Pana danych w postaci: 1) imienia,
2) nazwiska, 3) adresu poczty elektronicznej, 4) adresu korespondencyjnego (adresu dostawy), 5)
numeru telefonu, a w przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
6) firmy, 7) numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

6. Warunkiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci utworzenia i opublikowania
podstrony Restauracji w Serwisie Internetowym oraz zawarcia i wykonania Wstępnej Umowy o
Współpracę oraz Umowy o Współpracę jest podanie przez Panią/Pana danych w postaci: 1) imienia, 2)
nazwiska, 3) adresu poczty elektronicznej, 4) adresu Restauracji, 5) numeru identyfikacji podatkowej
(NIP), 6) adresu korespondencyjnego, 7) numeru telefonu, 8) numeru konta bankowego.

7. Warunkiem niezbędnym w celu nawiązania przez nas kontaktu w reakcji na skorzystanie przez
Panią/Pana z możliwości przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego
dostępnego w Serwisie Internetowym bądź przesłania wiadomości pisemnej bądź wiadomości
elektronicznej jest podanie przez Panią/Pana danych w postaci: 1) adresu poczty elektronicznej lub 2)
adresu korespondencyjnego.

8. Warunkiem niezbędnym w celu skorzystania z promocji organizowanych przez Administratora
danych jest podanie przez Panią/Pana danych w postaci: 1) imienia, 2) nazwiska, 3) adresu poczty
elektronicznej – oraz ewentualnie innych danych wymaganych na potrzeby uczestnictwa w określonej
promocji.

9. Warunkiem niezbędnym w celu korzystania z usługi Newslettera dostępnej w Serwisie Internetowym
jest podanie przez Panią/Pana danych w postaci: 1) adresu poczty elektronicznej.

10. Informacje wynikające plików „cookies” przechowywane są w przeglądarce Pani/Pana urządzenia
końcowego przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na tych urządzeniach plików

Strona 9 z 15



„cookies”, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia ich zapisania, przy czym informujemy, iż
może Pani/Pan usunąć je w każdej chwili samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki
internetowej.

V. Przetwarzanie danych osobowych - zasady

1. Informujemy, iż zbierając i przetwarzając Pani/Pana dane osobowe stosujemy się do zasady
minimalizacji  zakresu przetwarzania danych osobowych.

2. Informujemy, iż nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych osobowych zakwalifikowanych do
szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO tj. danych ujawniających
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,
przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, biometrycznych w celu
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub
orientacji seksualnej, a także danych dotyczących postępowań sądowych i postępowań
administracyjnych oraz danych dotyczących wyroków skazujących.

3. Dane podane w formularzach oraz w Serwisie Internetowym przetwarzane są wyłącznie w celach
wynikającym z ich funkcji, np. w celu świadczenia na Pani/Pana rzecz usług/zawarcia umowy, chyba
że co innego wynika z Działu III (Dane Osobowe) lub Działu IV (Przetwarzanie danych osobowych –
cele, zakres, czas, podstawy) niniejszej Polityki Prywatności.

4. Dane osobowe pozostawione w Serwisie Internetowym nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, z wyłączeniem udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom
obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, zapewniającym nam obsługę księgową oraz
zapewniającym nam obsługę prawną, chyba, że:
1) wyrazi Pani/Pan zgodę na udostępnienie danych określonym osobom trzecim;
2) udostępnienie Pani/Pana danych osobowych będzie wymagane w celu zrealizowania przez nas

na Pani/Pana rzecz usługi – w szczególności w przypadku, gdy odbiorcą Pani/Pana danych
osobowych miałby być podwykonawca np. kurier;

3) udostępnienie danych osobowych będzie wymagane przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, np. podmiotom wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej
i samorządowej.

3. Informujemy, iż podmioty, którym Pani/Pana dane zostaną udostępnione będą przetwarzać te dane
wyłącznie w określonym celu, w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego
oraz z naszymi poleceniami.

4. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o procesy
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

5. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię). Informujemy
jednak, iż w przypadku przesyłania do Pani/Pana danych z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem telefonu, poczty
elektronicznej lub innych, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego bez naszej
wiedzy oraz zamiaru np. w przypadku korzystania przez Panią/Pana z dostawcy usług
internetowych, którego siedziba znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
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6. Informujemy, iż w naszym Serwisie Internetowym stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do
mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+ i Twitter. Za pomocą tych funkcji możliwe
jest przejście na nasze profile na poszczególnych portalach społecznościowych. W przypadku
kliknięcia przez Panią/Pana na wtyczkę społecznościową, dany serwis społecznościowy nawiązuje
bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką. Poprzez to serwis społecznościowy otrzymuje m.in.
informacje, że odwiedziła Pani/Pan nasz Serwis Internetowy z danego adresu IP lub ID urządzenia.
Następuje to niezależnie od tego, czy jest Pani/Pan w danym momencie zalogowan-a/-y lub czy w
ogóle posiada Pani/Pan konto w danym portalu społecznościowym. Jeżeli jest Pani/Pan równocześnie
zalogowan-a/-y w danym serwisie społecznościowym, serwis społecznościowy automatycznie
przyporządkowuje Pani/Pana odwiedziny na naszym Serwisie Internetowym do Pani/Pana profilu.
Jeśli nie chce Pani/Pan, aby serwis społecznościowy przypisał wizytę na naszym Serwisie
Internetowym do Pani/Pana konta użytkownika, zalecamy, aby wylogować się z danego serwisu na
czas korzystania z naszego Serwisu Internetowego.

7. Informujemy, iż Pani/Pana dane pobierane w związku ze skorzystaniem z wtyczki społecznościowej
wymieniane są jedynie pomiędzy Pani/Pana wyszukiwarką a operatorem portalu społecznościowego.
Nie posiadamy żadnej wiedzy o treści pobieranych i przekazywanych danych. Z tego powodu
zalecamy Pani/Panu zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych
osobowych przez niżej wskazanych operatorów serwisów społecznościowych. Informujemy, iż w
naszym Serwisie Internetowym znajdują się wtyczki społecznościowe odsyłające do naszego profilu
prowadzonego przez:
1) Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Politykę prywatności Facebooka znajdziesz pod adresem:
https://www.facebook.com/policy.php.

2) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Odpowiednia
polityka prywatności znajduje się pod adresem:
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

3) Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600,0San Francisco, CA 94107; polityka prywatności pod
adresem: http://twitter.com/privacy.

8. Informujemy, iż ofertowane przez nas usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z
tych względów informujemy, że jeśli dowiemy się, że bez zgody opiekunów prawnych przetwarzamy
dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia wówczas podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak
najszybszego usunięcia tych danych.

VI. Przetwarzania Danych Osobowych w ramach Zamówienia

1. Dane osobowe Klientów zawarte w Zamówieniu złożonym za pośrednictwem podstrony Restauracji w
Serwisie Internetowym będą przetwarzane samodzielnie przez Restauratora, który ma zrealizować
Zamówienie Klienta i przetwarzane będą do własnych celów Restauratora, przy użyciu własnych
środków Restauratora. Restaurator ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych
Klienta niezależnie od Usługodawcy.

2. Restaurator we własnym zakresie powinien przekazać Klientom informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych Klientów przez Restauratora, w tym w szczególności informacji, o których mowa
w art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
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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).

3. Restauratorzy mogą posiadać własne polityki prywatności bądź własne informacje dotyczące
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawartych w Zamówieniu, z którymi zalecamy się
zapoznać.

VII. Prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych

1. Informujemy, iż w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
danych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
2) prawo dostępu do swoich danych osobowych – w tym poprzez uzyskanie informacji

o przetwarzanych przez nas danych oraz do uzyskania kopii;
3) prawo żądania sprostowania, bądź poprawienia danych;
4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności jeśli są one

przetwarzane bezpodstawnie;
5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
6) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas

Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do swobodnego odczytu przez komputer. Może Pani/Pan
przesłać te dane innemu administratorowi danych, bądź zwrócić się do nas o przesłanie
Pani/Pana danych osobowych do innego administratora danych, przy czym zastrzegamy, iż
dokonamy przesłania danych tylko jeśli przesłanie takie będzie technicznie możliwe. Prawo do
przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które
przetwarzamy na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy lub na podstawie Pani/Pana
zgody.

2. W celu skorzystania z powyższych praw może skontaktować się Pani/Pan z nami – dane kontaktowe
wskazano na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

3. Zakres każdego z wyżej wymienionych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać
wynikają z przepisów prawa, a możliwość skorzystania z poszczególnych uprawnień może zależeć od
podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych oraz w celu ich przetwarzania.

4. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – a nie są niezbędne do
wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie są niezbędne z punktu widzenia
naszego prawnie uzasadnionego interesu – ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie; z zastrzeżeniem, iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody udzielonej przed jej
wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia woli o wycofaniu zgody na nasz
adres korespondencyjny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej – na nasz adres e-mail – dane
kontaktowe wskazano na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

5. Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień każdemu kogo dane są przetwarzane przysługuje
prawo wniesienia – w dowolnym momencie – sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Po przyjęciu
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wspomnianego sprzeciwu nie będziemy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych objętych
sprzeciwem, chyba że:
1) wykażemy istnienie ważnej i prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania danych, która

według prawa uznana będzie za nadrzędną wobec interesów, praw i wolności osób, których
przetwarzane dane dotyczą;

2) dane te niezbędne będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.
6. Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
szczególności jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez nas narusza
przepisy prawa.

VIII. Pliki „cookies”

1. Informujemy, iż w Serwisie Internetowym dostępnym na www.rest4less.pl, podobnie jak inne
podmioty, wykorzystujemy tzw. pliki „cookies”, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na
komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika przeglądającego Serwis
Internetowy. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych
podmiotów, z których usług korzystamy.

2. Pliki „cookies” w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu na Pani/Pana urządzeniu i
zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub
funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie
sposobu i formy korzystania z naszego Serwisu Internetowego.

3. Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze
rodzaje plików „cookies”: tzw. pliki „cookies” „sesyjne” (session cookies) oraz pliki „cookies”„stałe”
(persistent cookies). Pliki „cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
Pani/Pana urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „cookies”„stałe” przechowywane są na
Pani/Pana urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu
ich usunięcia przez Panią/Pana.

4. Pliki „cookies” spełniają bardzo wiele, najczęściej przydatnych, funkcji, w szczególności w postaci:
1) zapewnienia bezpieczeństwa – pliki „cookies” są wykorzystywane w celu uwierzytelniania

użytkowników. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób
nieuprawnionych.

2) wpływu na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej – pliki „cookies” są
wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na
niej dostępnych , co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy
kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie
internetowej i poszczególnych podstronach.

3) zapisywania stanu sesji – w plikach „cookies” często są zapisywane informacje o tym, jak
odwiedzający korzystają ze strony internetowej np. które podstrony najczęściej wyświetlają.
Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlonych na niektórych podstronach. Pliki
„cookies” służące do zapisywania, tzw. stanu sesji pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać
komfort przeglądania stron.
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4) wyświetlania reklam dopasowanych do Pani/Pana preferencji – nasz pliki „cookies” oraz pliki
„cookies” dostawców zewnętrznych (np. Google Adwords) są wykorzystywane w celu
prowadzenia kampanii marketingowych docierających do Pani/Pana z naszymi komunikatami
marketingowymi. Te pliki „cookies” pamiętają, że odwiedził/-a Pan/Pani Serwis Internetowy i
Pani/Pana aktywność w Serwisie Internetowym. Zebrane w ten sposób informacje są
przekazywane do dostawców zewnętrznych.

5) tworzenia statystyk – pliki „cookies” są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki
sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak
długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie itp.). Dzięki temu
można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać ich działanie do preferencji
użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia
Google’a, takie jak Google Analytics.

5. Co ważne, wiele plików „cookies” ma dla nas charakter zanonimizowany – bez dodatkowych
informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pani/Pana tożsamości.

6. Pani/Pana przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza do wykorzystywania „cookies”
w Pani/Pana urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie w Serwisie Internetowym prosimy
o wyrażenie zgody na użycie „cookies”. Jeżeli jednak nie życzy Pani/Pan sobie wykorzystania
„cookies” przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce
internetowej – całkowicie blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub żądać powiadomienia
o każdorazowym zamieszczeniu „cookies” w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej
chwili.

7. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego czujemy się jednak w
obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików „cookies” może spowodować
dość poważnie trudności w korzystaniu z Serwisu Internetowego, np. w postaci dłuższego okresu
ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności itp.

8. Pani/Pana dane osobowe zawarte w plikach „cookies” przechowywane są w przeglądarce Pani/Pana
urządzenia końcowego przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach
plików „cookies”, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia ich zapisania, przy czym
informujemy, iż może Pani/Pan usunąć je w każdej chwili samodzielnie, korzystając z ustawień
przeglądarki internetowej.

IX. Postanowienia końcowe

1. Informujemy, iż nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały
technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to,
że w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce
Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie
Serwisu Internetowego wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym
brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym Serwisie
Internetowym.

2. Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki Prywatności, przy czym o zmianie
Polityki Prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania można się dowiedzieć się, sprawdzając
informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku dokumentu.
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3. Informujemy także, iż w Serwisie Internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron
internetowych np. stron Restauracji bądź Restauratorów. Takie strony internetowe działają niezależnie
od Serwisu Internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać
własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
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