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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Danych Osobowych1 (RODO)
przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie
Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR (dalej też: „Stowarzyszenie”) w
zakresie danych przetwarzanych przez Redakcję czasopisma „Archiwum Filozofii Prawa i
Filozofii Społecznej” (dalej też: „Archiwum”), którego Stowarzyszenie jest wydawcą oraz strony
internetowej tego czasopisma.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii
Społecznej - Sekcja Polska IVR z siedzibą w Łodzi (ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź).
Aktualny adres korespondencyjny to jednak: Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i
Administracji UAM, ul. Święty Marcin 90, 61-809 Poznań. Kontakt mailowy możliwy jest pod
adresem: ivrpolska@gmail.com.
2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i formie:
(1) w przypadku autorów, którzy starają się o publikację artykułu w „Archiwum” bądź taki
artykuł opublikowali, redaktorów numerów tematycznych i recenzentów: w celu
przeprowadzenia i udokumentowania procesu recenzyjnego, redakcyjnego i
wydawniczego (w formie papierowej i elektronicznej);
(2)
dane zbierane od osób odwiedzających stronę www „Archiwum” (archiwum.ivr.org.pl): w
celach statystycznych (w formie elektronicznej).
2.1. W odniesieniu do autorów, którzy starają się o publikację artykułu w „Archiwum”
bądź taki artykuł opublikowali, redaktorów numerów tematycznych oraz recenzentów
przetwarzane przez Stowarzyszenie dane mogą obejmować: imiona i nazwiska, adresy
zamieszkania lub zameldowania, adresy e-mail, numery telefonów, stopnie bądź tytuły naukowe,
afiliacje, zainteresowania naukowe, informacje o uzyskanych grantach, informacje o osobach
współpracujących naukowo z autorem bądź związanych z nim relacjami osobistymi lub relacjami
podległości zawodowej oraz ewentualne inne informacje przekazywane przez ww. osoby.
Dostęp do powyższych danych mogą uzyskać Przewodniczący Prezydium, członkowie Redakcji
„Archiwum” i Skarbnik Stowarzyszenia upoważnieni przez Przewodniczącego Prezydium. Dane
niezbędne z punktu widzenia procesu wydawniczego mogą być przekazywane wydawnictwu
publikującemu „Archiwum” (Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). Dane
niezbędne dla oceny jakości procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego mogą być
przekazane podmiotom prowadzącym repozytoria i bazy tekstów naukowych. W sytuacjach
przewidzianych przez prawo mogą być one także przekazane organom państwa, na ich wniosek.
Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda lub prawnie uzasadniony interes
Stowarzyszenia. Wycofanie zgody jest możliwe w każdym czasie. Także jednak w przypadku
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dane niezbędne dla udokumentowania i
oceny jakości przebiegu procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego będą przetwarzane
przez okres 10 lat od daty publikacji artykułu w „Archiwum” bądź zakończenia procesu
recenzyjnego (autorzy), pełnienia funkcji redaktora numeru tematycznego albo recenzenta.
2.3. Strona internetowa „Archiwum” oparta jest na oprogramowaniu Wordpress, które
może korzystać z plików cookie (tzw. ciasteczka) oraz zapisywać na serwerze podstawowe dane
dotyczące odwiedzających (tzw. logi serwera), takie jak np. numery IP. Z kolei narzędzie
statystyczne strony „Archiwum”, dostępne jako oprogramowanie Wordpress, zbiera dane m.in.
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Rozporządzenie 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)

o numerze IP, przeglądarce, systemie operacyjnym, rozdzielczości ekranu, języku, ścieżce
wejścia i lokalizacji odwiedzającego.
Dane te przy użyciu normalnych środków nie umożliwiają identyfikacji personaliów
odwiedzającego i Stowarzyszenie nie będzie takiej identyfikacji dokonywać. Dane zbierane
przez stronę „Archiwum” za pomocą narzędzia statystycznego są usuwane automatycznie nie
dalej niż po 365 dniach. Dostęp do tych danych mogą mieć upoważnieni przez
Przewodniczącego Prezydium administratorzy i redaktorzy tych stron, także niebędący
członkami Stowarzyszenia. W sytuacjach przewidzianych przez prawo mogą być one także
przekazane organom państwa, na ich wniosek. Dane mogą być usunięte na żądanie
odwiedzającego, pod warunkiem podania numeru IP.
3. Wskazane wyżej dane nie będą profilowane. Dane nie będą przekazywane poza teren Unii
Europejskiej ani organizacjom międzynarodowym. Wyjątkiem jest przetwarzanie danych za
pomocą funkcjonalności udostępnianych przez firmę Google LLC poprzez konto Google, w tym
pocztę Gmail.com. Dane te mogą być przetwarzane na serwerach w USA, Google jest jednak
objęte programem Tarczy Prywatności i deklaruje, że w pełni przestrzega przepisów RODO.
4. Mają Państwo prawo do informacji o zakresie przetwarzanych danych osobowych, do dostępu
do nich, do ich przenoszenia, do żądania sprostowania danych, do żądania ich usunięcia albo
ograniczenia ich przetwarzania oraz do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W
razie naruszenia Państwa praw, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego. Żądanie
usunięcia
przetwarzanych
danych
można
zgłosić
za
pomocą
maila
na
adres:
ivrpolska@gmail.com. Zakres prawa do żądania usunięcia albo ograniczenia przetwarzania
danych oraz do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jest jednak ograniczony ze względu
na uzasadniony interes prawny administratora, przejawiający się w konieczności
udokumentowania procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego.
Stan na: 25 maja 2018 r.
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