
Realizując obowiązek Administratora wynikający z treści art. 13 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, zwane RODO, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 ze zm.), 
przedstawiamy poniższe informacje: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku. Siedziba 

Administratora mieści się przy ul. Świerkowej 20 B, 15-328 Białystok. Administrator  

wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się przez adres 

mailowy: iod@uwb.edu.pl, oraz listownie na adres siedziby Administratora.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy licencyjnej oraz 

procedur wydawniczych związanych z publikacją artykułu w Czasopiśmie „Optimum. 

Economic Studies”. 

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b -

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą  RODO (umowa licencyjna 

http://optimum.uwb.edu.pl/dopobrania/Umowa_licencyjna_polska_Optimum_2018.pdf)

, jak również art. 6 ust. 1 lit.  f  RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora 

związany z procedurami wydawniczymi i ewentualnym rozliczeniem publikacji. 

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć pracownicy i współpracownicy 

Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, jak również 

podmioty, z którymi  Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. Po dokonaniu publikacji dostęp do danych podanych przez Autora mogą mieć 

Czytelnicy Czasopisma „Optimum. Economic Studies” w wersji elektronicznej.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie są przez Administratora przekazywane do państwa 

trzeciego, ani też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do momentu 

zakończenia procedur związanych z publikacją artykułu w Czasopiśmie „Optimum. 

Economic Studies” i przedawnienia roszczeń z tytułu umowy licencyjnej.  

7. Ma Pani/Pan prawo do:  

− żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, 

− żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną 

przesłanki określone w przepisach prawa, 

− żądania przeniesienia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w 

przepisach prawa, 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 

umowy licencyjnej oraz procedur związanych z publikacją artykułu w Czasopiśmie 

„Optimum. Economic Studies” .   

 

 

 


