
Polityka Prywatności mi-library.org 
 

O bezpieczeństwo Państwa danych osobowych dba Prezes Fundacji “Militia 

Immaculatae”, z siedzibą przy ul. …….., ………., NIP: …….., REGON: ……... 

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności 

Państwa danych. Jest zgodna z Rozporządzeniem 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 (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” 

lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), zwanym dalej rozporządzeniem (EU) 

2016/679. 

 

Podczas przeglądania stron mi-library.org pewne anonimowe informacje (np. adres 

IP przypisany do Państwa komputera, rodzaj przeglądarki czy czas dostępu) mogą 

być zbierane automatycznie za pomocą powszechnie używanych narzędzi 

informatycznych, takich jak „cookies”. 

 

W przypadku chęci dokonania zamówienia publikacji, będą Państwo poproszeni o 

podanie danych niezbędnych do realizacji wysyłki, a w szczególności, imienia i 

nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu. 

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Prezes Fundacji “Militia 

Immaculatae”. 

Dane podane przez Państwa wykorzystywane są w celu realizacji wysyłki, oraz 

zapewnienia kontaktu. 

Podane dane osobowe nie są przetwarzanie w celach marketingowych ani 

udostępniane osobom trzecim. 

 

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez 

serwer na komputerze osoby odwiedzającej Serwis. Plik cookie zwykle zawiera 

nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, 

losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. 

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów. W swoich 

przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu 

plików cookies do Państwa komputerów. 

 

Do danych osobowych zbieranych przez mi-library.org ma bezpośredni dostęp 

jedynie Prezes Fundacji oraz w niektórych przypadkach podmiot realizujący 

wysyłkę, który jest również zobowiązany do przestrzegania ochrony danych 

zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2016/679. 



Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania 

na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym 

organom wymiaru sprawiedliwości. 

 

W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie 

wykorzystywane będą Państwa dane kontaktowe. W szczególności, mogą Państwo 

złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na przechowywanie państwa danych 

osobowych. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą 

Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres 

info@mi-library.org 

 

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, 

sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich 

przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, 

nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już 

zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik dokonuje 

wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych poprzez oświadczenie woli 

przesłanie na adres info@mi-library.org 

 

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować 

na adres: info@mi-library.org 

 

mi-library.org zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce 

Prywatności. 


