
 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU JAWI.EDU.PL 

 

Z uwagi na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR), korzystanie 

z systemu zamówień internetowych firmy JAWI jest równoznaczne ze wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych w naszym systemie sprzedażowym. 

 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO 

 

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje 

dane osobowe, jest DPH "JAWI" Witold Jakubek z siedzibą w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 20 

(dalej „JAWI”). 

 

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich 

danych osobowych? 

Napisz do biura JAWI aby skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem danych 

osobowych. Oto jego dane kontaktowe: 

 

adres e-mail: biuro.jawi@gmail.com, 

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych JAWI, 

ul. Wyzwolenia 20, 

86-141 Lniano. 

 

 

3. Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku 

z zamówieniami dokonywanymi przez Ciebie na naszej witrynie internetowej. 

 

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez JAWI? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy 

zawartej z twoim pracodawcą na dostarczenie naszych produktów. Przechowujemy twoje 

dane dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia 

przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów 

podatkowych i rachunkowych. 



5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. 

Jeżeli nie wyrażasz na to zgody przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe. 

 

6. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć 

i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: adres email, login, 

hasło, telefon oraz informacji o instytucji i jej adresie (w przypadku konta dla firm). 

 

7. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje 

prawa? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (bez profilowania), 

jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny 

sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 

danych osobowych. 


