
Ochrona Danych Osobowych   

  

  

 

„PRZEGLĄD HISTORYCZNO-WOJSKOWY”  

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych  

Autorów, Recenzentów i Tłumaczy  

W związku z pozyskiwaniem przez redakcję „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” od 

Autorów, Recenzentów, Tłumaczy i innych Współpracowników danych osobowych, w zgodzie 

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 (zwanym dalej Rozporządzeniem), informujemy, że:   

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojskowe Biuro Historyczne z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Pontonierów 2A, 00-910 Warszawa (Sekcja 

Wydawnicza, kontakt: nr tel. 506 012 924, adres e-mail: wbh.phw@ron.mil.pl).  

2. W WBH został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Pan Jaromir Dylewski, z 

którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@ron.mil.pl lub nr tel. 261-

813-144.    

3. WBH przetwarza Państwa dane osobowe, jakie zostały podane w skierowanej do 

redakcji PHW korespondencji, zgodnie z wymogami zawartymi na stronie kwartalnika. 

a) Tymi danymi w przypadku autorów tekstów złożonych do druku w kwartalniku 

mogą być:  

• Imiona i nazwisko, afiliacja, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, 

numer telefonu. 

b) Tymi danymi w przypadku autorów tekstów zaakceptowanych do druku w 

kwartalniku, recenzentów i tłumaczy mogą być: 

• imiona i nazwisko, afiliacja, adres korespondencyjny, adres zameldowania, numer 

telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL, numer konta bankowego, data 

urodzenia, miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer i seria dokumentu 

tożsamości, numer dokumentów poświadczających rezydencję podatkową lub 

prawo pracy na terenie RP, numer orcid.    

4. Zakres danych niezbędnych do realizacji umów autorskich, recenzenckich, umów 

tłumaczy wynika z konieczności pozyskania danych potrzebnych do zawarcia 

odpowiednich umów cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 



RODO oraz danych niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów recenzyjnego i 

redakcyjnego oraz innych czynności wynikających z wymogów i zasad etycznych 

obowiązujących w „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym”. Podanie wszelkich 

dodatkowych danych, czy dołączanie dodatkowych dokumentów jest dobrowolne, a 

dane te wykorzystywane są wyłącznie do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze.  

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa w celach zawarcia umowy, realizacji procesu wydawniczego oraz do celów 

dokumentowania działalności wydawniczej, dla celów statystycznych i archiwalnych w 

związku z wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

6. Pani/Pana dane jako Autora w zakresie imienia i nazwiska, afiliacji oraz numeru orcid 

oraz danych przekazanych w nocie o autorze zostaną zamieszczone w wersji papierowej 

„Przeglądu Historyczno-Wojskowego” oraz w jego wersji elektronicznej udostępnionej 

w Internecie. 

7. Pani/Pana dane jako Recenzenta w zakresie imienia lub imion i nazwiska oraz stopnia 

naukowego będą udostępniane na liście recenzentów czasopisma w ostatnim numerze 

danego rocznika. 

8. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda Pani/Pana – 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO – na przetwarzanie tych danych 

wyrażona przez wypełnienie odpowiednich oświadczeń autora publikacji; wynikająca z 

pozytywnej odpowiedzi na zapytanie recenzenckie. 

9. Dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizowania umów będą przekazywane 

wykonawcy druku i dystrybucji kwartalnika, nie będą one przekazywane innym 

podmiotom trzecim z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.   

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 3 lat po opublikowaniu manuskryptu 

złożonego do PHW lub wykonania recenzji, tłumaczenia lub innej pracy na rzecz 

kwartalnika. 

11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie zaznaczając, że wszystkie operacje przetwarzania danych oparte na tej 

zgodzie, które miały miejsce przed wycofaniem zgody pozostają legalne i nie są dalej 

przetwarzane. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować 

niemożnością zrealizowania koniecznych umów i procesów. Jeżeli nie ma innej zgodnej 

z prawem podstawy uzasadniającej ich dalsze przetwarzanie lub archiwizowanie to dane 

te zostaną usunięte lub zanonimizowane.  

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów 

wskazanych w pkt. 4.  

13. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych 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.  

14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu.   

15. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych.  

   

Podstawa: 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.U. UE L z dnia 4 maja 2016 r. – RODO)  

  


