OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
na potrzeby Wydawcy czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”

wydane dnia …………………….………….. w ……………………………………………….
przez …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

Ja niżej popisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.
2 lit. a 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) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej
„RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii moich danych
osobowych (imię, nazwisko, telefon, mail, adres, miejsce pracy, zajmowane stanowisko,
wybitne osiągnięcia naukowe, dziedzina i dyscyplina naukowa, tytuł lub stopień naukowy,
tytuł zawodowy), w zakresie realizacji procedury publikacyjnej w czasopiśmie „Wychowanie
w Rodzinie”.
Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Mam wiedzę, że podanie
przeze mnie danych osobowych jest warunkiem koniecznym realizacji procedury
publikacyjnej.
Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
procedury publikacyjnej, obejmującej w szczególności procesy rejestracji, recenzji, redakcji
artykułu

naukowego,

składu,

druku,

publikacji

wersji

elektronicznej

czasopisma,

zamieszczania artykułów naukowych w bazach czasopism, a także rozliczania kosztów
publikacji.
Wyrażam zgodę na przekazanie wyłącznie niezbędnych danych osobowych
podmiotom współpracującym z Wydawcą, w szczególności: członkom zespołu redakcyjnego
i rady naukowej czasopisma, współpracującym redaktorom językowym i technicznym,
administratorom baz czasopism, księgowości.
Jest mi wiadomym, że posiadam prawo do:
1)

żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych

osobowych:
a)

dostępu do moich danych osobowych;

b)

sprostowania moich danych osobowych;

c)

usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności

wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest
niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;
d)

ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w

art. 18 ust. 1 RODO,
2)

wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych

osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych:
a)

na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim

przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
b)

do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na

mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, chyba że
przetwarzanie

jest

niezbędne

do

wykonania

zadania

realizowanego

w interesie publicznym.
3)

przenoszenia moich danych osobowych,

4)

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza
przepisy RODO,
5)

wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.
Administratorem moich danych osobowych będzie EDUsfera. Ewa Jurczyk-

Romanowska z siedzibą we Wrocławiu (53-311), ul. Drukarska 45/38, NIP: 547-183-00-63,
REGON: 385633764, e-mail: edusfera@jurczykromanowska.pl, Wydawca czasopisma
„Wychowanie w Rodzinie”, Rej. Pr. 3267.

……………………………………………………………...
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

Wyrażam zgodę na podanie następujących danych do publicznej wiadomości w
ramach procedury publikacyjnej, realizowanej w ramach publikacji artykułu w czasopiśmie
„Wychowanie w Rodzinie”: imię, nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja, adres e-mail,
numer ORCID. Mam wiedzę, że zamieszczenie wyżej wymienionych danych w otwartym
dostępie w związku z opublikowaniem artykułu mojego autorstwa jest czynnością trudną do
odwrócenia i dane te będą dostępne każdej osobie.

……………………………………………………………...
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

Wyrażam zgodę na dodanie mojego adresu e-mail do listy mailingowej czasopisma, w celu
wysyłania informacji na temat czasopisma. Mam wiedzę, że w każdej chwili będę mógł
cofnąć swoją zgodę, wskutek czego przestanę otrzymywać powiadomienia od Wydawcy
czasopisma.

……………………………………………………………...
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

W imieniu Wydawcy oświadczenie przyjął
………………………………………………………….

