
Klauzula Informacyjna RODO 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest wydawca kwartalnika 

Humanizacja Pracy, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Al. Kilińskiego 

12, 09-402 Płock wraz z filiami w: Iławie, ul. Kościuszki 18, 14-200 Iława oraz 

Wyszkowie, ul. Geodetów 45 A, 07-200 Wyszków. 

2. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email: 

zespolrodo@wlodkowic.pl, telefonicznie pod numerem +48 24 366 41 50 lub pisemnie 

na adres siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, adres korespondencyjny/adres e-

mail, telefon) znajdują się w bazie danych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica 

w Płocku, Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock wraz z filiami w: Iławie, ul. Kościuszki 18, 

14-200 Iława oraz Wyszkowie, ul. Geodetów 45 A, 07-200 Wyszków. 

4. Pozyskaliśmy je w wyniku dotychczasowej współpracy. Pani/Pana dane są 

przetwarzane w celach wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jak 

i innych przepisów, w oparciu o które Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica 

prowadzi określoną działalność oraz w celach wynikających z naszej relacji prawnej 

z Panią/Panem. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo 

przetwarzanych danych. 

5. Dane osobowe podane w artykule przetwarzane będą w celu recenzowania, 

administracyjnej obsługi i upowszechniania w kwartalniku Humanizacja Pracy, w tym 

sporządzenia listy artykułów, przekazywania informacji organizacyjnych, wydania 

zaświadczeń o przyjęciu tekstu do publikacji oraz w celach reklamowych 

i promocyjnych  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  

6. Podanie danych jest niezbędne do poddania artykułu dalszej procedurze. 

Nie podanie ich skutkuje brakiem możliwości opublikowania artykułu 

w kwartalniku Humanizacja Pracy. 

7. Osoby fizyczne mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile 

pozwalają na to przepisy prawa. 

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych  osobowych jej 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

W związku z publikacją mojego artykułu w kwartalniku Humanizacja Pracy, wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do publikacji. 

         

 

………………………………………. 

                (data i podpis) 
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