
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania  
danych osobowych dla nadawców i odbiorców korespondencji 

 
 

Wstęp 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Edukacji Informatycznej 
i Zastosowań Komputerów w Warszawie (dalej: OEIiZK), z siedzibą główną przy ul. 
Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa oraz siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 73, 02-006 
Warszawa. Dbamy o ich poufność i przetwarzamy je zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Sposób gromadzenia danych  
Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą lub od 
innych osób fizycznych albo innych podmiotów składających korespondencję wpływającą do 
OEIiZK.  
Obowiązek podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może się wiązać z brakiem 
możliwości kontaktu. 

Cel przetwarzania 
Państwa dane przetwarzamy w celach:  
• związanych z prowadzeniem korespondencji, odpowiedzi na otrzymaną od Państwa 

korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które 
Państwo proszą; 

• dalszej obsługi korespondencji prowadzonej z Państwem oraz załatwienia sprawy, z którą 
Państwo się do nas zwracają; 

• ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 
W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko wówczas 
gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką Państwo do nas dzwonią i tylko w takim 
celu dane te przetwarzamy. 

Podstawa przetwarzania 
Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych w wyżej wymienionych celach 
jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze prowadzonej z 
Państwem korespondencji, art. 6 ust. 1 lit. f) 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 (dalej: RODO). 
Odbiorcy danych 
Potencjalne kategorie odbiorców to m.in.: 
• dostawcy usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi związane 

z utrzymaniem systemów informatycznych, 
• podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, 
• podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

Okres przechowywania 
Państwa dane będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane 
a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez 



 

 

czas określony w tych przepisach. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać 
wydłużony o czas niezbędny do zorganizowania trwałego zniszczenia dokumentów. 
Realizacja praw i obowiązków 
Przysługuje Państwu: 
- prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia i sprostowania oraz 

otrzymania ich kopii, a także usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,  
- prawo do przenoszenia danych,  
- prawo do wniesieni sprzeciwu, 
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

Dane kontaktowe 
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się 
Państwo kontaktować 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. 


