
POLITYKA Prywatności. 

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych 

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych 

Użytkowników jest 

Fundacją im. Bolesława Pobożnego z siedzibą w Kaliszu pod adresem: ul. Wał Bernardyński 28A, 

62-800 Kalisz, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

nr KRS: 0000744783, NIP: 6182177775, REGON: 381031710,  
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu, Piotra Błaszczyka, PESEL: 94111808273, zam. pod 

adresem: ul. Piątkowska 84e/33, 60-649 Poznań 
 

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. 

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki 

KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji 

zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może 

być niemożliwe.  

1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację 

uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO.  

2. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich 

sprostowania lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich 

danych osobowych. 

o - jeżeli podstawą przetwarzania była udzielona zgoda osoby - to zgoda może 

być odwołana w każdym momencie,  

o - jeżeli podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania 

umowy - usunięcie danych może być niemożliwe - jeżeli przetwarzanie jest 

wymagane przez obowiązujące przepisy (np. finansowo-księgowe)  

o - jeżeli podstawą prawną jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora 

to KLIENT posiada prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu 

jego danych. 

Dla realizacji w/w żądań można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji 

danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) 

z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Klient 

ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie. 

3. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w 

przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli 

Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.  

4. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, 

zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz 

zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej 

opisanej w REGULAMINIE .  



5. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie 

"newsletter"), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili 

zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.  

6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko w 

zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy na zasadach opisanych w 

REGULAMINIE. W szczególności w celu realizacji umowy i dostarczenia 

zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą być 

przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.  

7. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, jeżeli wynika to z innych 

przepisów lub prawnych obowiązków Administratora.  

8. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie 

następujących danych osobowych KLIENTA: 

o nazwisko i imię;  

o adres do wysyłki produktów;  

o adres e-mail;  

o numer telefonu kontaktowego;  

o w przypadku firmy dodatkowo NIP.  

9. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy 

lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.  

o - dla utrzymania konta w bazie Sklepu Internetowego - podstawą 

przetwarzania tych danych jest umowa (regulamin), który został 

zaakceptowany przez Użytkownika. Dane te będziemy przetwarzać tak długo 

dopóki Użytkownik nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń; 

o - dane w dokumentach sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o 

księgowości;  

o - adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego - przez 

okres ważności zgody użytkownika. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili;  

o - dane adresowe wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowej 

dotyczącej usług własnych Administratora - (podstawą przetwarzania jest 

uzasadniony interes prawny Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te 

będziemy przetwarzać tak długo, dopóki Użytkownik nie złoży sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych w tym celu.  

- po tym okresie są usuwane  

10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego 

danych osobowych przez ADMINISTRATORA.  

 


