
 

 

Klauzula informacyjna dla klientów sklepiku 
Wstęp 

Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi 

praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 

informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Edukacji Informatycznej 

i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK), z siedzibą główną przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-

026 Warszawa oraz siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 73, 02-006 Warszawa. 

Sposób gromadzenia danych  

Dane przekazują nam Państwo sami podczas składania zamówień lub dokonywania zakupu książek, 

wydawnictw i programów komputerowych, dostępnych w naszym sklepiku. 

Obowiązek podania danych 

Przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy, zapewnienia należytej 

obsługi zamówień i sprzedaży oraz śledzenia jakości usług.  

Cel przetwarzania 

Państwa dane przetwarzane są w celu przyjmowania i realizacji zamówień, wystawiania faktur 

i paragonów, pobierania płatności i rozliczania, monitoringu należności i ich ewentualnej windykacji.  

Podstawa przetwarzania 

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 litera b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu taki danych, zwanym dalej 

Rozporządzeniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1): w celu realizacji zawartej umowy 

pomiędzy Państwem a nami, dotyczącej usług naszego sklepiku lub w celu podjęcia kroków do 

zawarcia tej umowy, w celu przestrzegania lub realizacji obowiązku prawnego, wynikającego 

z przepisów krajowych, np. obowiązków ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 

poz. 351 z późn. zm.), ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 poz. 

2174 z późn. zm.), czy też ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.(Dz.U. z 2019 poz. 900 

z późn. zm.) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas 

lub przez stronę trzecią (monitorowanie należności oraz dochodzenie lub obrona roszczeń). 

Odbiorcy danych 

Dane mogą zostać przekazane lub udostępnione w całości lub części innym podmiotom np. naszym 

operatorów usług IT w związku z utrzymaniem systemów informatycznych, a także innym podmiotom 

przetwarzającym dane na nasze wyłączne polecenie. Nie przewidujemy przesyłania danych poza kraje 

Unii Europejskiej. 

Okres przechowywania 

Dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa dla danej kategorii danych lub 

czas, który jest dla nas niezbędnych do realizacji celu. W uzasadnionych przypadkach okres ten może 

zostać wydłużony o czas niezbędny do zorganizowania trwałego zniszczenia dokumentów. 

Realizacja praw  

Przysługuje Państwu: 

 prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia i sprostowania,  

 prawo do przenoszenia danych,  

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 

Państwa dane będą przetwarzane częściowo automatycznie za pomocą komputerów, jednak nie 

stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Dane kontaktowe 

W przypadku zmiany Państwa danych osobowych, wszystkich żądań i pytań dotyczących danych 

osobowych prosimy o kontakt z naszym sklepikiem pod nr tel. 22 579 41 26 lub na adres e-mail 

sklepik@oeiizk.waw.pl. Mogą Państwo także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony 

Danych, telefonicznie na numer 22 626 83 90, na adres poczty elektronicznej iod@oeiizk.waw.pl lub 

listownie na adres siedziby głównej Ośrodka. 
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