
 

Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej - Sekcja Polska IVR 

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 

ivr.org.pl // archiwum.ivr.org.pl // ivrpolska@gmail.com 

 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

zwanego dalej „RODO”, przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych 

osobowych. 

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii 

Społecznej – Sekcja Polska IVR z siedzibą w Łodzi pod adresem: ul. Kopcińskiego 8/12, 

90–232 Łódź, NIP: 7251950240, REGON: 47090661800000, wpisane do Rejestru 

Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000281799, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.  

Aktualny adres korespondencyjny Stowarzyszenia to: Katedra Teorii i Filozofii Prawa, 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-

145 Wrocław, pokój 512, bud. A, adres e-mail: ivrpolska@gmail.com. 

Stowarzyszenie jest również wydawcą czasopisma Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii 

Społecznej, zwanego dalej „Archiwum”.  

2. Wszelkie pytania, wnioski, skargi, które dotyczą przetwarzania danych osobowych przez 

Stowarzyszenie, należy kierować na adres e-mail: ivrpolska@gmail.com lub – w sprawach 

związanych bezpośrednio z procesem wydawniczym – na adres e-mail: archiwum@ivr.org.pl. 

3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: 

(1) w odniesieniu do 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 tym realizacji umów wydawniczych, a także w celu rozliczenia 

programu „Wsparcie dla czasopism”,  

(2) w odniesieniu do Recenzentów zagranicznych – dodatkowo w celu zapłaty 

wynagrodzenia przewidzianego programem „Wsparcie dla czasopism”, dla celów 

rozliczenia tego programu oraz dla celów podatkowych, 

(3) w odniesieniu do użytkowników strony internetowej „Archiwum” dostępnej pod 

adresem: http://archiwum.ivr.org.pl/pl/ – w celach statystycznych. 

4. Zgodnie z zasadą „minimalizacji danych”, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit c. RODO, 

Stowarzyszenie dba o to, aby Państwa dane osobowe były adekwatne, stosowne oraz 

ograniczone i niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej. 

5. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są wyłącznie osoby, 

których dane dotyczą. 

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą jest: 

(1) wyrażona przez Państwa wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 
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(2) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub 

gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, 

(3) jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu, 

(4) prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia. 

7. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale w określonych przypadkach jest 

również niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych 

osobowych umowa nie będzie zawarta i wykonywana, w szczególności niemożliwa będzie 

zapłata wynagrodzenia. Ponadto, wymogiem ustawowym jest podanie danych niezbędnych do 

wystawienia rachunku lub faktury – jest to niezbędne dla celów podatkowych, w tym dla celów 

udokumentowania płatności oraz złożenia odpowiednich formularzy podatkowych. W 

pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem 

ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. W przypadku, kiedy 

podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda – jej wycofanie możliwe jest 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Odbiorcami danych osobowych osób, o których mowa w punkcie 3.(1) powyżej mogą być 

Przewodniczący Prezydium, członkowie Redakcji „Archiwum” i Skarbnik Stowarzyszenia, a 

także inne osoby, które zostały upoważnione przez Przewodniczącego Prezydium do 

przetwarzania wskazanych kategorii danych osobowych. Ponadto, dane osobowe niezbędne z 

punktu widzenia procesu wydawniczego mogą być przekazywane osobom odpowiedzialnym 

za prowadzenie i dokumentowanie procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego 

czasopisma „Archiwum”, które to osoby uzyskały odpowiednie upoważnienie w tym 

przedmiocie oraz wydawnictwu publikującemu „Archiwum” – Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe niezbędne dla oceny jakości procesu recenzyjnego, 

redakcyjnego i wydawniczego mogą być przekazane podmiotom prowadzącym repozytoria i 

bazy tekstów naukowych. 

9. Odbiorcami danych osobowych osób, o których mowa w punkcie 3.(2) powyżej mogą być 

Przewodniczący Prezydium, członkowie Redakcji „Archiwum” i Skarbnik Stowarzyszenia, a także 

inne osoby, które zostały upoważnione przez Przewodniczącego Prezydium do przetwarzania 

wskazanych kategorii danych osobowych. W celu rozliczenia programu „Wsparcie dla 

czasopism” dane te mogą być też przekazane podmiotom rozliczającym ów program, w tym 

zwłaszcza Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego i osobom przezeń upoważnionym. W 

przypadku danych osobowych niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia księgowości, dane 

osobowe mogą być również przekazywane firmie księgowej. W sytuacjach przewidzianych przez 

prawo dane te przekazywane będą organom podatkowym oraz – na ich wniosek – innym 

organom państwa.  

10. Stowarzyszenie przetwarza Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia celów 

wymienionych w punkcie 3., co oznacza, że:  

(1) 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) dane niezbędne ze względów podatkowych będą przetwarzane przez okres wymagany 

prawem i interesem Stowarzyszenia, nie krócej niż przez okres 5 lat od końca roku 

podatkowego, którego dane dotyczą, 

(3) dane niezbędne dla rozliczenia programu „Wsparcie dla czasopism” przetwarzane będą 

przez okres konieczny dla jego rozliczenia. 

11. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane przez okres dłuższy niż to zostało powyżej 

wskazane, ale tylko i wyłącznie w przypadku kiedy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony 

na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa. 



12. Strona internetowa „Archiwum” oparta jest na oprogramowaniu Wordpress, które może 

korzystać z plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz zapisywać na serwerze podstawowe dane 

dotyczące odwiedzających (tzw. logi serwera), takie jak np. numery IP. Więcej informacji na 

temat ciasteczek mogą Państwo znaleźć w Polityce plików Cookies. 

13. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody 

osoby, której te dane dotyczą.  

14. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu przez Stowarzyszenie. 

15. Z uwagi na korzystanie z usług firmy Google LLC (m.in. konto Google oraz poczta 

elektroniczna Gmail.com), Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów 

Zjednoczonych (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. 

Niemniej jednak, Google przystąpiło do programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w 

ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez 

przepisy europejskie (RODO). 

16. Poza sytuacją o której mowa powyżej, Państwa dane osobowe nie są przekazywane do 

Państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej 

w rozumieniu RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe miałyby być przekazywane do 

Państwa trzeciego – zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Stowarzyszenie – 

jako Administrator Danych Osobowych – będzie stosować zabezpieczenia,  o których mowa 

w rozdziale V RODO. 

17. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez 

Stowarzyszenie ma prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, do 

dostępu do nich, do ich przenoszenia, do uzyskania ich kopii, do sprostowania danych, do 

„bycia zapomnianym” (tj. do żądania usunięcia swoich danych), do ograniczenia ich 

przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, w tym 

profilowania. W razie naruszenia Państwa praw, mogą Państwo wnieść skargę do organu 

nadzorczego (PUODO). 

18. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie 

poprzedzającym, proszę przesłać stosowną wiadomość na adres e-mail 

ivrpolska@gmail.com albo archiwum@ivr.org.pl. 

 

Szanujemy Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą i gwarantujemy poufność wszelkich 

przekazanych Stowarzyszeniu danych osobowych. Zapewniamy egzekwowalność wszystkich 

przysługujących Państwu praw oraz podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych 

osobowych wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Państwa dane 

osobowe są gromadzone z należytą starannością i są odpowiednio chronione przed dostępem do 

nich przez osoby nieuprawnione, a osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

zostały właściwie przeszkolone w zakresie sposobów ich zabezpieczenia. 

 

 

Stan na: 1 października 2019 r. 

 

dr hab. Przemysław Kaczmarek 

Przewodniczący Prezydium Stowarzyszenia Filozofii  

Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR 
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