
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 
Kraków.  

2. W Uniwersytecie Jagiellońskim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ul. Czapskich 4 pok. 
nr 27, 31-110 Kraków. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod 
numerem telefonu 12 663 12 25.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu publikacji nadesłanego artykułu naukowego na 
podstawie umowy wydawniczej pomiędzy Wydawnictwem UJ a Autorem i/lub decyzji redakcji 
czasopisma na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu wykonania obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze danych w związku z zawartą umową – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a także 
realizacji uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 
obrony przed roszczeniami związanymi z umową – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem przyjęcia artykułu 
do publikacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: brak możliwości przyjęcia artykułu 
do publikacji wydawanej przez Wydawnictwo UJ. 

5. Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją zawartej umowy będą udostępniane: wydawcy, 
recenzentom naukowym i współpracownikom wydawcy koniecznym do procesu redakcyjnego (m. in. 
redaktorom, korektorom), a w razie spełniania przesłanek wynikających z odpowiednich przepisów, także 
innymi podmiotom, wobec których istnieje obowiązek udostępnienia danych osobowych (takich jak m.in. 
ZUS, Urząd Skarbowy, Policja, Prokuratura). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych na 
podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych 
w kraju trzecim lub jeśli brak jest takiej decyzji dane będą transferowane na podstawie art. 49 ust. 1 lit. 
b RODO – tj. w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem, a Wydawnictwem UJ. Ponieważ 
w takim przypadku dane przesyłane są poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdzie nie obowiązują 
przepisu RODO ani decyzje, o których mowa powyżej, to zachodzi zwiększone ryzyko naruszenia 
przekazanych danych. Administrator dołoży wszelkich starań, aby spoczywające na nim obowiązki zostały 
wykonane z najwyższą starannością. Pani/Pana dane zostaną udostępnione: ejournals.eu, Scopus, Web 
of Science, CEEOL, Ebsco, Proquest, DOAJ, Google Scholar i innymi, z którymi UJ ma zawarte umowy 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: w celach archiwizacyjnych przez okres 
prawem przewidziany (w szczególności w zakresie parametryzacji naukowej). 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do 
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 
uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. 

 

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

………………………………………………………………… 

miejscowość, data, czytelny podpis 
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