
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU ROLNICZEGO 
 

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 (Rozporządzenie 
ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż: 
 
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków. 

 
Uniwersytet Rolniczy powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się za pomocą 
adresu e-mail: iod@urk.edu.pl  

 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
 

 zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży  książek  zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b 
Rozporządzenia ogólnego; 

 utrzymania Twojego konta założonego w systemie, co daje możliwość dokonywania zakupów 
bez ponownego wprowadzania danych i umożliwia wgląd w historię zamówień, na  podstawie 
wyrażonej zgody,  zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia ogólnego. 
 

Podanie danych osobowych jest: 
 

 w przypadku dokonywania zamówienia dobrowolne, lecz stanowi warunek zawarcia i 
wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
zawarcia umowy z uwagi na niemożność wysłania zamówionego towaru. 

 w przypadku zakładania konta w systemie dobrowolne, dokonywane za Twoją zgodą. 
Założenie konta nie jest wymagane do dokonania zakupów. Konsekwencją niepodania danych 
będzie konieczność każdorazowego ich wprowadzania w przypadku kolejnych zakupów.  

 
Posiadasz prawo do: 
 
a) dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 
b) przenoszenia danych, 
c) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania  

 
– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym. 

 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, masz również prawo 
do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych można przesłać e-mailem na adres wydawnictwo@ur.krakow.pl, pocztą tradycyjną 
na adres Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. 29 Listopada 
46, 31-425 Kraków, lub wycofać osobiście, stawiając się w siedzibie Wydawnictwa. Konsekwencją 
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie usunięcie konta w  sklepie 
Wydawnictwa.  

Twoje dane osobowe będą udostępnione Poczcie Polskiej lub innym firmom kurierskim, co jest 
niezbędne do dostarczenia zakupionych książek. 
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Twoje dane osobowe będą przetwarzane do  czasu zakończenia realizacji umowy, a następnie przez 
okres do 6 lat w celu udokumentowania sprzedaży w postaci faktury na podstawie obowiązującego 
prawa.  

W przypadku założenia konta Twoje dane na nim zgromadzone  będą przetwarzane do czasu wycofania 
Twojej zgody lub naszej decyzji o likwidacji konta. 

Posiadasz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez 
administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.  

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 
profilowania.  
 
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
 


