
RODO 

 

Klauzula informacyjna czasopisma „Człowiek i Relacje” 

dotycząca przetwarzania danych osobowych autorów 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z 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) informuje się, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja 

RELACYJNI z siedzibą w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 2, 62-090 

Rokietnica 

 

2. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Iszkuło, z którym 

kontakt możliwy jest 

 

a. pisemnie, na adres: Fundacja RELACYJNI, Pawłowice, ul. 

Pawłowicka 2, 62-090 Rokietnica, lub e-mail: 

czasopismo@wspieranierelacji.pl 

 

b. telefonicznie: 607 803 304 
 

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w oparciu      

o art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia jest zgłoszenie pracy do druku    

w czasopiśmie „Człowiek i Relacje”, zwanego dalej czasopismem. 

 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji 

procesu wydawniczego 
 

związanego z opublikowaniem dzieła będącego Pani/Pana 

autorstwa/współautorstwa, gdzie Pani/Pan występowała/ł                

w charakterze Autora, udostępniania innym podmiotom związanym       

z procesem wydawniczym (Bożena Chrostowska, Dorota Dardas, 

Paulina Gołaska-Ciesielska, Michał Handzel, Magdalena Hardt, 

Grzegorz Iszkuło, Danuta Kopeć, Katarzyna Pawelczak, Małgorzata 

Rękosiewicz, Agnieszka Warszawa, Maciek Wodziński, Marta 

Wrześniewska-Pietrzak, do baz danych i innych portali naukowych 

zajmujących się promocją artykułów naukowych w kraju i na świecie 

zamieszczonych drukiem na łamach czasopisma, na stronach 

internetowych czasopisma jako pierwotne źródło tych danych na 

podstawie art. 6 ust 1 pkt a ww. rozporządzenia, jak i podmiotom 

dystrybuującym czasopismo. Administrator chroni Państwa dane 



osobowe i gwarantuje, że będzie przetwarzać je wyłącznie               

w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach. 

 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: czytelnicy czasopisma, 

inne podmioty związane z procesem wydawniczym, użytkownicy baz 

danych i innych portali naukowych zajmujących się promocją 

artykułów naukowych w kraju i na świecie zamieszczonych drukiem 

na łamach czasopisma, na stronach internetowych czasopisma jako 

pierwotne źródło tych danych. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 

funkcjonowania redakcji czasopisma oraz przez następnych pięć lat, 

a także do czasu wycofania przez Pana/Pani zgody oraz do momentu 

przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z Panią/Panem umowy        

i obowiązków prawnopodatkowych. 

 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem 

przeprowadzenia procesu redakcyjnego, a także opublikowania 
publikacji będącej Pani/Pana autorstwa/współautorstwa. 
 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (jak           

i uzyskania kopii swoich danych) oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia (w przypadkach prawem przewidzianych), ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody). 
 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych. 
 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały 

profilowaniu, jak i dane osobowe nie będą podlegały 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
 

11. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

12. Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym               
i warunkiem zawarcia Umowy z Czasopismem, a ich niepodanie 

skutkować będzie brakiem publikacji Państwa artykułu. 
 

 



Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

redakcję czasopisma „Człowiek i Relacje” z siedzibą w Pawłowicach, 

Pawłowicka 2, 62-090 Rokietnica, w celu redakcji/recenzji 

maszynopisu pracy. 

 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne     
z prawdą. 

 

3. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym               

z informacją o celu i przetwarzaniu danych osobowych oraz prawie 

dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 

 

Potwierdzam, że przeczytałem/am, zapoznałem/am się i w pełni akceptuję 

klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych czasopisma 

„Człowiek i Relacje” i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych. 
 

 

…………………………   

data i miejsce 

 

 

 

………………………… 

podpis 

  

 

 


