Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 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) – zwanego dalej „RODO”,
informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ochrony Przyrody Polskiej
Akademii Nauk, adres siedziby al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, tel. 12 370 35 07.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: iod@iop.krakow.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. W celu realizacji złożonego zamówienia i obsługi reklamacji. Podanie danych
oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia, a także obsługi
zamówienia, natomiast niepodanie tych danych, skutkuje brakiem realizacji zamówienia.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); natomiast w zakresie danych,
które są podane dobrowolnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).
2. W celu realizacji obowiązków ustawowych, które ciążą na Administratorze i wynikają
w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną
przetwarzania w tym przypadku jest obowiązek prawny, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. W celu ewentualnego ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. W tym
przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.
1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
W związku z realizacją sprzedaży Wydawnictw Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej
Akademii Nauk, Państwa dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom,
a w szczególności dostawcom oprogramowania informatycznego i księgowego, bankom i
operatorom płatności, kurierom, Poczcie Polskiej S.A. (w związku z realizacją zamówienia).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w punktach 1-3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, prawo do jej
wycofania. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada
Pani/Pan prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadku cofnięcia przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Pani/Pana danych osobowych nie
będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.

