Drogi Użytkowniku,
Chcieliśmy Cię zapewnić, że E-lunch.pl od początku dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, a realizacja
wymogów Rozporządzenia RODO naturalnie wpisuje się w naszą politykę prywatności.
Wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych będzie wykorzystywana wyłącznie do obsługi zamówień.

Dodatkowo, realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia, informujemy, że:
1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka MB PROJEKT Marcin Burzyński z siedzibą w Jawczycach przy
ul. Piwnej 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki, która jest właścicielem portalu E-lunch.pl dostępnej pod adresem www.elunch.pl oraz www.app.e-lunch.pl. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres jak
powyżej lub adres e-mail: iod@e-lunch.pl

2.

Dostęp do Twoich danych mają również :

Inni administratorzy konta Twojej firmy lub organizacji, którzy zarządzają zamówieniami całej firmy lub
organizacji w E-lunch.pl.

Inni administratorzy podmiotów, które świadczą usługi związane z dostawą produktów lub usług do Twojej
firmy lub organizacji przy wykorzystaniu mechanizmów portalu. W tym przypadku podmioty te mają dostęp
tylko i wyłącznie do danych takie jak Imię, Nazwisko, Nazwa Firmy i dział, które potrzebne są tylko i wyłącznie
do prawidłowej realizacji usług związanych z dostawą zamówionego przez Ciebie towaru lub usługi.

3.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą też przetwarzane w celu:

zawarcia i realizacji umowy zgodnie z regulaminem portalu (świadczenia usług)

prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

dochodzenia ewentualnych roszczeń

archiwizacji

udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski

prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

spełniania obowiązku prawnego ciążącego na E-lunch.pl

4.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania - czyli w przypadku udzielenia
zgody do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy - przez
czas jej wykonywania.

5.

Masz prawo do dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia.

6.

W każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a także zażądać, by
Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych można kontaktując się
bezpośrednio z E-lunch.pl za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.e-lunch.pl lub www.app.e-lunch.pl
oraz wysyłając wiadomość na adres iod@e-lunch.pl.

7.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jej
danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.

Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
(Rozporządzenie 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 (RODO).

Dziękujemy, że jesteście z nami!
Zespół E-lunch.pl

