POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 1. Słownik
Administrator – Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja z siedzibą w
Krakowie, ul. Nad Potokiem 20, 30-830 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS
0000390716, NIP 5512614038 , REGON 122409602 , tel: +48 606 300 992 e-mail:
podrecznik@fundacjareja.eu; www.fundacjareja.eu/co-panu-dolega/; www.copanudolega.pl
który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w
urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej;
Strona Internetowa – strona na której możliwe są zakupy podręczników prowadzona przez
Administratora pod adresem www.fundacjareja.eu/co-panu-dolega/
Klient - użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo
Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004r., nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami).
§ 2.
1. Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz ich przechowywanie
Dane osobowe przekazywane podczas składania zamówienia.
Aby zrealizować zamówienie na podręczniki, należy wysłać następujące podstawowe dane o Kliencie:
a) imię i nazwisko (nazwiska),
b) adres (ulica, nr budynku/nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
c) nr telefonu kontaktowego,
d) adres mailowego,
e) opcjonalnie - nazwę prowadzonej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP
f) liczbę zamawianych podręczników,
g) kod rabatowy,
h) miejsce dostawy (jeśli jest inne niż adres podany w lit. b).
Dane te są niezbędne do pozytywnego zrealizowania zamówienia oraz wysłania przesyłki, jak również
celów księgowych (np. wystawienie dokumentu księgowego ). Dane osobowe zbierane są tylko na
potrzeby Administratora, w celach związanych z realizacją zamówienia, a Klient poprzez złożenie
zamówienia, wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Informacje te nie są sprzedawane lub udostępniane
firmom ani osobom trzecim.
2. Przekazanie danych do firm spedycyjnych
Zatwierdzając zamówienie, Użytkownik wyraża odrębną zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie
jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych
osobowych do podmiotu, który zawodowo trudni się doręczaniem przesyłek w celu realizacji wybranej
przez Użytkownika formy wysyłki Towaru. Dane osobowe zostaną udostępnione jedynie w celu
realizacji wybranej przez Użytkownika formy wysyłki.
3. Przechowywanie danych
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do
nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na
warunkach określonych szczegółowo w:
a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.
1422);
b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);
c) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz.U. Nr 100, poz. 1024);
d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności
numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa
organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
4. Prawo wglądu i poprawiania danych osobowych
Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3, w tym w
szczególności do:
a) wglądu do swoich danych osobowych,
b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane.
5. Cookies
Przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku komputera
Użytkownika. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
Serwisu. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Na ich podstawie nie są
przechowywane lub przetwarzane dane osobowe. Serwis przechowuje pliki Cookies na komputerach
Użytkowników w celu utrzymania sesji Użytkownika po wejściu na stronę np. w celu zachowania
zawartości koszyka, czy przechowalni.
Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu
dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i
marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.
Użytkownik może w każdej chwili przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu
końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania
cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może
wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Serwisu.
§ 3.
Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak w przypadku:
- rejestracji w Serwisie;
- logowania w Serwisie;
- składnia zamówień w Serwisie
ich nie podanie spowoduje zakończenie niepowodzeniem wyżej wymienionych operacji.

Obowiązuje od 20.10.2015 r.

