Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w związku z przesłaniem artykułu lub monografii do opublikowania oraz w związku
z recenzowaniem artykułu lub monografii zgłoszonych do opublikowania
w czasopiśmie lub serii monograficznej, których wydawcą jest
Główny Urząd Statystyczny
W związku z realizacją wymogów 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) 1 (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
I.

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych:
1. w przypadku autora - w ramach rozpatrywania przesłanego artykułu lub monografii;
2. w przypadku recenzenta - w ramach korzystania z recenzji artykułu lub monografii,
jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

II.

Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:
1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa;
2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez
administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w przypadku autora - w celu rozpatrzenia przyjęcia przesłanego przez Panią/Pana artykułu lub
monografii do publikacji;
2. w przypadku recenzenta - w celu podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu
artykułu lub monografii do druku,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO (w związku
z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi) w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 17 ustawy o statystyce
publicznej2 – popularyzacja wiedzy o statystyce.

IV.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

V.

Okres przechowywania danych osobowych
1. W przypadku autora:
a) w sytuacji przyjęcia artykułu lub monografii do publikacji Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane, a po jego
upływie zgodnie z okresem przewidzianym w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach3 oraz w rozporządzeniu w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,
przekazywania materiałów archiwalnych4;

1

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) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., z późniejszymi zmianami).
2
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 649, 730, z późniejszymi zmianami).
3
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 217,
z późniejszymi zmianami).
4
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania
dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743).

2.

b) w sytuacji nieprzyjęcia artykułu lub monografii do publikacji Pani/Pana dane osobowe będą
usuwane niezwłocznie.
W przypadku recenzenta: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane, a po jego upływie zgodnie z okresem przewidzianym
w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach5 oraz w rozporządzeniu w sprawie
klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych 6 .

VI.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo:
1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3. do usunięcia danych osobowych;
4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII.

Dobrowolność/Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale:
1. w przypadku autora - niezbędne do rozpatrzenia przesłanego artykułu lub monografii.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości publikacji artykułu lub
monografii;
2. w przypadku recenzenta - niezbędne do uwzględnienia dokonanej oceny w postępowaniu
dotyczącym zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania zgłoszonego artykułu lub monografii do
druku.

VIII.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
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Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 217,
z późniejszymi zmianami).
6
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania
dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743).

