Klauzula informacyjna dla autorów artykułów zgłoszonych do publikacji w Kwartalniku „Studia
Regionalne i Lokalne”

Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul.
Krakowskie Przedmieścia 26/28, 00-927 w Warszawie, NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258.

2.

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Dominik Ferenc tel. 22 55 22 042, e-mail:
iod@adm.uw.edu.pl

3.

Pani/Pana dane osobowe przez Uniwersytet Warszawski będą przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit b) – w celu przeprowadzenia procedury recenzyjnej oraz publikacji artykułu
Pani/Pana autorstwa w Kwartalniku „Studia Regionalne i Lokalne”,
- art. 6 ust. 1 lit f) – w celu zachowania możliwości kontaktu przez redakcję Kwartalnika „Studia
Regionalne i Lokalne”, z Pani/Panem po publikacji artykułu.

4.

Podanie przeze Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, aby przeprowadzić procedurę
recenzyjną oraz opublikować Pani/Pana artykuł. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe,
jednakże ich niepodanie spowoduje, że dokonanie publikacja artykułu będzie niemożliwa.

5.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: wydawnictwa
naukowe, bazy czasopism, użytkownicy strony internetowej www.studreg.uw.edu.pl.

6.

W zakresie podstawy prawnej opartej na przetwarzaniu w celu realizacji umowy lub dążenia do jej
zawarcia (art. 6 ust. 1 lit b), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy
oraz po nim do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.

7.

W zakresie podstawy prawnej opartej na uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit f),
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Pani/Pana sprzeciwu
wobec przetwarzania tych danych.

8.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.

9.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
uzna, że przetwarzanie dotyczących Panią/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy
prawa.

10.

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

