PODPISANIE UMOWY

PODPISANIE I ODESŁANIE RAMOWEJ UMOWY WYDAWNICZEJ
Autorzy otrzymują pocztą elektroniczną ramową umowę wydawniczą wraz z
kwestionariuszem danych osobowych. Warunkiem rozpoczęcia procedury dotyczącej
publikacji artykułu jest odesłanie podpisanego egzemplarza umowy wraz z wypełnionym
kwestionariuszem.
Autor, przekazując redakcji tekst, przenosi na wydawcę wyłączne prawo do jego publikacji
(prawa autorskie i wydawnicze). Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian i
skrótów w tekstach przeznaczonych do publikacji. Materiały niezamówione nie będą
zwracane.
RODO
Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pana/i
danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z. o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej
33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
nr KRS 0000709879, o kapitale zakładowym (kapitale wpłaconym w całości) w wysokości
19.919.527 PLN, NIP 583-001-89-31, REGON 190610277, zwana dalej „WKP”. Osobą
odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w grupie kapitałowej WK jest Saskia Sjardin
(privacyoffice@wolterskluwer.com), korporacyjny inspektor ochrony danych osobowych.
Dane kontaktowe WKP we wszelkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych
osobowych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
adres e-mail: PL-ochrona.danych@wolterskluwer.com
tel. 801 04 45 45; 22 535 88 00
Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu:
1. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania
umowy, której jest Pan/i stroną lub do podjęcia działań na Pana/i żądanie, przed zawarciem
umowy, w tym do dokonywania zapłaty wynagrodzenia należnego Panu/i z tytułu realizacji
umowy. Dotyczy to danych: imię, nazwisko, dane dotyczące miejsca zamieszkania lub
siedziby, dane kontaktowe, dane o rachunku bankowym.
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2. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pana/i danych dla celów
podatkowych i rachunkowych i w tym celu przetwarzamy, poza ww. danymi, również dane
dotyczące urzędu skarbowego.
3. Dane osobowe wskazane w pkt 1 powyżej przetwarzamy również w celach wskazanych
poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu WKP jako administratora danych,
którym jest:
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu wobec WKP w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych. Z uprawnień tych może Pan/i skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: Pana/i dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla
których zostały zebrane przez WKP; zgłosi Pan/i sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane
będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: jeśli Pana/i dane są
nieprawidłowe może Pan/i żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres
pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; albo jeśli Pana/i dane będą
przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie zgłosi Pan/i żądania ich usunięcia; jeśli dane nie
będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Panu/i do obrony lub dochodzenia
roszczeń; lub wniesie Pan/i sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się
w sposób automatyczny.
Ma Pan/i prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pana/i danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?
Pana/i dane osobowe udostępniamy podmiotom, z których usług programistycznych lub
hostingowych korzystamy, operujemy bowiem na oprogramowaniu renomowanych
dostawców i usługach profesjonalnych podmiotów. Są to: SAP Polska Sp. z o.o., VM.pl Sp.
zo.o., Gavdi Polska SA, Itelligence Sp. z o.o. Iron Mountain (archiwizacja dokumentów).
Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?
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Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z
Panem/Panią umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku
z wykonywaniem umowy; wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
podatkowych i rachunkowych; zapobiegania nadużyciom i oszustwom; statystycznych i
archiwizacyjnych. W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów
dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres
niezbędny do spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez
organy publiczne.
Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego?
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do
spółek z grupy kapitałowej Wolters Kluwer w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne,
którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez
Komisję Europejską.
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