
 

 

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w ramach usługi e-stat 

Korzystanie z usługi e-stat wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz 
udzielania licencji na użytkowanie programów e-stat w ramach usługi e-stat.pl („Analiza statystyczna w laboratorium”). 

Administratorem danych osobowych jest Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą w Warszawie (02-093), ul. 
Pasteura 1 (e-mail: estat@chem.uw.edu.pl). 

Dane są przetwarzane w celach: 

 realizacji zamówienia dotyczącego udzielenia licencji na korzystanie z programów e-stat w ramach usługi e-stat.pl i/lub 
zakupu książki „Analiza statystyczna w laboratorium”;  

 udzielenia licencji na użytkowanie programów e-stat, co wiąże się z założeniem konta użytkownika oraz wysłaniem na 
wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomości z danymi dostępowymi do usługi e-stat (nazwa 
użytkownika oraz hasło); 

 poinformowania o zbliżającym się terminie wygaśnięcia ważności licencji e-stat, co wiąże się z wysłaniem do 14 dni 
przed datą zakończenia ważności licencji jednej wiadomości e-mail informującej o tym fakcie wraz dodatkowymi 
informacjami o możliwości odnowienia licencji na następnym okres umowny. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający udzielenie 
licencji na użytkowanie programów e-stat w ramach usługi e-stat. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji wyżej 
wymienionych celów. 

Okres przechowywania danych: 

 w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia i udzielenia licencji na użytkowanie 
programów e-stat: od momentu zebrania danych przed udzieleniem licencji w celu jej udzielania przez cały okres 
umowny trwania licencji lub po tym okresie w trakcie ustalania warunków przedłużenia licencji na następny okres 
umowny; 

 w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody: od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie 
danych nią objętych do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do 
momentu odnotowania sprzeciwu. 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych: 

 prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 
także do przenoszenia danych; 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (uwaga: cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem); 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w wypadku uznania naruszenia przepisów o ochronie danych 
osobowych.  

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego i nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

Niezależnie od obowiązujących przepisów prawa przetwarzanie danych osobowych jest prowadzone z najwyższą starannością 
zgodnie z zasadami ograniczenia celu, a przekazywane przez osoby dane ograniczone są do niezbędnego minimum 
zapewniającego skuteczną realizację zamówienia i udzielenia licencji na użytkowanie programów e-stat w ramach usługi e-
stat.pl. 

Zasady ochrony danych osobowych obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim zostały szczegółowo określone w nowym 
zarządzeniu w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim i są dostępne pod adresem 
http://odo.uw.edu.pl. 
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