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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Niniejszym oświadczam, iż: 
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich takich jak:

• imię i nazwisko/nazwa firmy
• adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
• adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego
• NIP
• Numer rachunku bankowego

oraz danych osobowych dotyczących mojego dziecka, takich jak: 

• imię i nazwisko
• klasa
• alergie mające wpływ na sposób żywienia
• produkty, które nie są spożywane przez dziecko

przez ART IMPRESSION CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: 02-871 Warszawa, ul. Karczunkowska 170, 
02-871 Warszawa, KRS 0000217000, NIP 9512121898, REGON 015822495, wysokość kapitału zakładowego: 290.000 zł 
(Administrator),

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dzieckaw celu realizacji 
umowy o świadczenie usług żywienia zawartej z Administratorem,
w tym także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową, wykonywania przez Administratora 
obowiązków prawnych, księgowych, podatkowych wynikających z realizacji umowy o świadczenie usług żywienia, 

3. podanie danych moich oraz mojego dziecka jest dobrowolne i zgodne z prawdą,
4. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody oraz w celu realizacji umowy, której jestem stroną,
5. zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie,
6. zostałem/am poinformowany/a, iż moje dane osobowe są przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu

umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w
szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy,

7. zostałem/am poinformowany/a przez Administratora danych osobowych, że posiadam prawo:
• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora
• przenoszenia danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie nie ma

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8. wyrażam zgodę na przekazanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Administratorów świadczy

usługi żywienia, w tym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, księgowe, podatkowe oraz
usługi IT,

9. zostałem/am poinformowany/a, że Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania,
10. zostałem/am poinformowany/a, że udzielenie zgody jest warunkiem zawarcia umowy.
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