
POLITYKA PRYWATNOŚCI  

  

Polityka prywatności księgarni online Akademii Sztuki Wojennej  

Zapewniamy Państwa, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. 

Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, żeby poziom 

bezpieczeństwa był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności 

pozwoli Państwu poczuć się bezpiecznie w ksiegarnia.akademia.mil.pl.  

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

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

Państwo zgodę. Dane osobowe, które posiadamy i przetwarzamy pochodzą od Państwa. 

Otrzymaliśmy je podczas zakładania konta w ksiegarnia.akademia.mil.pl, złożenia zamówienia 

ksiegarnia.akademia.mil.pl czy innej aktywności w sklepie internetowym. Podstawa prawna 

przetwarzania Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są:  

– rozporządzenie 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);  

– ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz U 2002, nr 144, 

poz. 1204) oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.  

  

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  

c) prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych następuje w 

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń;  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie w jakim 

przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

danych, a podstawą przetwarzania jest wykonywanie przez administratora zadań 

realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi;  

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  

Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa).  

 

 

 

 

  



Państwa dane muszą być usunięte jeżeli:  

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których je zebrano;  

  

– wycofają Państwo zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania tych danych 

(np. podatkowa lub wynikająca z prawa do rękojmi);  

– wniosą Państwo sprzeciw wobec dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie 

uzasadnione podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi);  

– Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; – Państwa dane osobowe 

muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego unijnym 

lub krajowym przepisem prawnym;  

– dane zostały zebrane w celu świadczenia usług internetowych dziecku (np. jesteś prawnym 

opiekunem dziecka, które wyraziło zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach 

marketingowych).  

  

I. Kto jest administratorem danych osobowych ksiegarnia.akademia.mil.pl ?  

Administratorem danych osobowych (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za 

zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowym jest:  

Akademia Sztuki Wojennej   

Al. Gen. A. Chruściela 103  00-910 

Warszawa   

NIP: 103-00-05-367  

REGON: 011574244  

  

II. Jak chronimy Państwa dane osobowe?  

Administrator wdrożył w ksiegarnia.akademia.mil.pl politykę bezpieczeństwa danych 

osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę 

Twoich danych osobowych. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych 

obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.  

III. Dlaczego i o jakie dane osobowe Państwa prosimy?  

Rejestracja  

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta, dzięki czemu 

nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego 

formularza zamówienia.  

W trakcie rejestracji prosimy o:  

– imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;  

– e-mail – niezbędny do logowania do ksiegarnia.akademia.mil.pl i komunikacji związanej z 

korzystaniem z ksiegarnia.akademia.mil.pl;  



– numer telefonu – niezbędny w razie wyboru niektórych form dostawy (wymagany przez 

przewoźników) oraz, w wyjątkowych sytuacjach, do komunikacji związanej z korzystaniem 

z ksiegarnia.akademia.mil.pl.  

Złożenie zamówienia  

W trakcie składania zamówienia prosimy Państwa o podanie danych niezbędnych do realizacji 

zamówienia, które w wypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo 

pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.  

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:  

– imienia i nazwiska lub nazwy firmy/instytucji – informacje niezbędne do wystawienia 

dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;  

– adresu (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – informacje 

niezbędny do zaadresowania przesyłki. Ponieważ w niektórych formach dostarczenia 

przesyłki adres dostawy Klienta nie jest potrzebny, więc prosimy o wskazanie punktu 

odbioru przesyłki;  

– e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia. W przypadku 

zamówień złożonych wyłącznie z produktów elektronicznych (pliki do pobrania) adres email 

jest niezbędny do przekazania zamówionych produktów elektronicznych;  

– numer telefonu – niezbędny przy wyborze niektórych form dostawy (wymagany przez 

przewoźników) oraz do komunikacji ze sklepem związanej z realizacją umowy (realizacji 

zamówienia) i działaniem ksiegarnia.akademia.mil.pl.  

Jeżeli składając zamówienie, wybiorą Państwo dostawę na inny adres niż wskazany przy 

rejestracji lub składaniu zamówienia, to prosimy o podanie:  

– imienia i nazwiska lub nazwy firmy/instytucji – informacje niezbędne do zaadresowania 

przesyłki;  

– adresu (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – informacje 

niezbędny do zaadresowania przesyłki;  

– numeru telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w razie wyboru niektórych form dostawy 

(wymagany przez przewoźników) oraz do komunikacji ze sklepem w związku z realizacją 

umowy (realizacji zamówienia) i działaniem ksiegarnia.akademia.mil.pl.  

Dane  podane  w  trakcie  składania  zamówienia  są  przetwarzane 

 przez ksiegarnia.akademia.mil.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:  

 

– imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są 

firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będących jednocześnie 

zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki 

przekazywane są: Poczcie Polskiej  

 



IV. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów ksiegarnia.akademia.mil.pl 

ksiegarnia.akademia.mil.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych. 

Szczególną wagę przywiązuje do standardów i polityki ochrony prywatności stosowaną przez 

właścicieli, operatorów czy administratorów tych partnerów. Dodatkowo zalecamy weryfikację 

każdego z naszych partnerów w zakresie własnym. V. Udostępnianie Państwa danych 

osobowych  

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, 

operatorom płatności) tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług na 

ksiegarnia.akademia.mil.pl. W szczególnych sytuacjach, jeżeli obowiązujące prawo nakazuje 

administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, to 

ksiegarnia.akademia.mil.pl dane takie udostępni. Z wyjątkiem takich sytuacji Państwa dane 

osobowe będą ujawnione wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej 

polityce prywatności.  

  

VI. Zmiana polityki bezpieczeństwa ksiegarnia.akademia.mil.pl  

Księgarnia Akademii Sztuki wojennej zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, 

jeżeli będzie tego wymagać obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne 

funkcjonowania sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum 

wymaganego prawem. VII. Kontakt  

ksiegarnia.akademia.mil.pl kontaktuje się z Państwem, korzystając z podanego e-maila, a w 

szczególnych sytuacjach z podanego przez Państwa numeru telefonu.  

  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie do polityki prywatności i 

bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 261-

814608 lub e-mailowego: dystrybucja@akademia.mil.pl.  

Jeżeli wyrażą Państwo chęć aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych, a nie mogą 

lub nie chcą zrobić tego samodzielnie, to prosimy o kontakt telefoniczny: 261-814-608 lub 

emailowy: dystrybucja@akademia.mil.pl.  

  

Korespondencje w powyższych sprawach prosimy przysyłać na adres:  

Księgarnia Akademii Sztuki Wojennej al. 

gen A. Chruściela 103  

00-910 Warszawa  


