
 
 

 

 
Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 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 (Rozporządzenie ogólne o ochronie 
danych), niniejszym informujemy, iż: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych są: 
a. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-

120 Kraków. Uniwersytet Rolniczy powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 
należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl; Uniwersytet Rolniczy 
przetwarza dane osobowe wykorzystując usługę udostępnioną przez Bentus oraz w 
formie papierowej – w celach recenzji pracy naukowej oraz w celach wydawniczych.  

b. Firma „BENTUS” Bartosz Stefaniak z siedziba w Poznaniu na os. Pod Lipami 14/19 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP 9721066057, REGON 
300418842 zwanej „Bentus”. „Bentus” przetwarza dane w celach świadczenia usług 
zgłaszania artykułów, recenzowania, przetwarzania prac przez członków redakcji i 
członków komitetów organizacyjnych konferencji, zarządzania stroną www czasopisma.  

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydawania prac naukowych i zarządzania 
zawartością stron czasopisma. Administrator przetwarza dane następującej kategorii osób: 
autorów prac, recenzentów prac, członków redakcji, pracowników wydawnictw, członków 
komitetów konferencji naukowych. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:  
imię, drugie imię, nazwisko, płeć, tytuł naukowy, numer telefonu, email, afiliację, adres afiliacji, 
rok urodzenia, specjalizację, dziedziny zainteresowań naukowych, zdjęcie, adres zamieszkania. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa z osobą, której dane dotyczą 
(zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia ogólnego.); 

3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia i 
wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
opublikowania pracy naukowej w Geomatics, Landmangemnet and Landscape (GLL); 

4) Posiada Pani/Pan prawo do: 
a) Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, 
b) Przenoszenia danych, 
c) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania  
– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym; 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, którym administratorzy powie-
rzyli ich przetwarzanie.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia publikowania pracy naukowej 
na stronie internetowej czasopisma Geomatics, Landmanagement and Landscape. 

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane 
są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.  

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 
 
Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 
 


