KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NABYWCÓW KSIĄŻEK
ZA POMOCĄ SERWISU INTERNETOWEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016
r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych Nabywców książek jest Fundacja ERBUD „Wspólne Wyzwania” im.
Eryka Grzeszczaka z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1;
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: fundacja@fundacjaerbud.pl;
3) dane osobowe Nabywcy przetwarzane będą w celu nabycia przez niego książki;
4) odbiorcami danych osobowych Nabywców będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy
usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych
osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;
5) dane osobowe Nabywców; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych
klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
6) dane osobowe Nabywców przechowywane będą do momentu realizacji transakcji kupna-sprzedaży;
7) Nabywcy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Nabywcom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych;
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do nabycia książki;
10) Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka).
Nabywcy akceptują zasady wykorzystywania ich danych. Jeżeli nabywcy nie zgadzają się z którąkolwiek z zasad,
prosimy o nie korzystanie z serwisu.
Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności
zapewnienia, że dane są:
• przetwarzane zgodnie z prawem,
• zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z
tymi celami,
• przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania lub do momentu
wyrażania sprzeciwu przez Użytkownika
Użytkownik serwisu posiada prawo do:
• dostępu do danych,
• do sprostowania danych,
• do usunięcia danych,
• do ograniczenia przetwarzania danych,
• do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
• do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• do odwołania zgody na przetwarzanie danych

