Kraków, dnia 24 maja 2018 r.

Szanowni Państwo współpracujący z Wydawnictwami AGH,
W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej
zwane: „RODO”), uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku będą przysługiwały Państwu określone poniżej
prawa związane z przetwarzaniem przez Wydawnictwa AGH Waszych danych osobowych.
Od 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez
Wydawnictwa AGH:
1. Administratorem danych osobowych osób współpracujących z Wydawnictwami AGH jest Akademia GórniczoHutnicza imienia Stanisława Staszica w Krakowie, adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, tel.: 12 617 32 28,
e-mail: redakcja@wydawnictwoagh.pl
2. Dane kontaktowe w sprawach RODO: redakcja@wydawnictwoagh.pl
3. Dane osobowe osób współpracujących z Wydawnictwami będą przetwarzane w następujących celach:
a) Zawierania umów z autorami, redaktorami, grafikami, recenzentami i korektorami tekstów oraz dla
wewnętrznych celów administracyjnych Wydawnictw (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
b) Opracowania dokumentacji podatkowej i dokumentów dla ZUS dla umów opisanych w pkt. a) - podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”.
c) Opracowania niezbędnych dokumentów dla realizacji sprzedaży publikacji wydanych przez Wydawnictwa,
poprzez sklep internetowy prowadzony przez Wydawnictwa AGH. Wspomniane dokumenty to faktura oraz list
przewozowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”.
d) Opracowania dokumentacji podatkowej i dokumentów dla ZUS (program „Płatnik”) dotyczącej pracowników
zatrudnionych w Wydawnictwach AGH (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3 dane osobowe mogą być
udostępniane podmiotom i organom, którym AGH jest zobowiązane lub upoważnione udostępnić dane osobowe
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe dotyczące osób przedstawionych w pkt 3 nie będą przekazane nikomu dla celów marketingowych,
ani innych poza przedstawionym powyżej zakresem.
6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”.
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”.
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”.
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”.
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.
7. Jeżeli zainteresowani uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”,
przysługuje im prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji czynności opisanych w punkcie 3 niniejszego dokumentu.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości
realizacji tych czynności.
Dla osób współpracujących z Wydawnictwami AGH powyższa informacja stanowi ogólny opis realizacji wymagań zawartych
w „RODO”. Szczegółowa prezentacja systemu gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych wg wymagań
„RODO” znajduje się w pliku „RODO-WYD” na stronie internetowej Wydawnictw AGH (www.wydawnictwo.agh.edu.pl).

