POLITYKA PRYWATNOŚCI
CZASOPISMA „BOHEMISTYKA”

1. DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ
1. Administrator – administratorem danych osobowych jest Redakcja czasopisma
naukowego „Bohemistyka”.
2. Podmiot danych – osoba, której dane dotyczą; osoba, która przesyłając swój tekst artykułu
oraz informacji o autorze, dobrowolnie wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych
osobowych przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
3. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej lub prawnej, które pozwalają bezpośrednio
lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną, np. na podstawie jej imienia i nazwiska,
numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub jednego
bądź kilku szczególnych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne,
genetyczne, psychiczne, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne itp.
4. Przetwarzanie danych osobowych – operacje wykonywane na danych osobowych w
sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak: zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie,
przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, przesyłanie, rozpowszechnianie, udostępnianie,
dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
5. RODO – 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. Jest to ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, określające
wymagania odnośnie do ochrony danych osobowych. W Polsce rozporządzenie to zostało
wprowadzone Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych.
6. Polityka prywatności – zasady, w których Administrator informuje użytkowników o tym,
jakie dane osobowe zbiera, jak je przetwarza i w jaki sposób je wykorzystuje. Tutaj są to niżej
określone zasady Polityki prywatności.
7. Strona internetowa – jest to strona internetowa prowadzona przez Administratora pod
adresem www.bohemistyka.pl.
8. Egzemplarz drukowany – jest to papierowy druk poszczególnego numeru czasopisma.
9. Tekst – pod pojęciem tekst rozumie się każdą zwerbalizowaną wypowiedź (artykuł,
recenzja, omówienie, nota, esej itd.) stanowiąca skończoną z punktu widzenia treściowego
myśl, powstałą w obrębie jednego z systemów językowych, przesłaną do redakcji w formie
wydruku na papierze lub pliku komputerowego w programie WORD.

10. Użytkownik strony internetowej, egzemplarza drukowanego – każda osoba fizyczna
lub prawna odwiedzająca stronę internetową lub korzystająca z egzemplarza drukowanego
poszczególnego numeru czasopisma, opisanych w niniejszej Polityce prywatności.
2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY
INTERNETOWEJ LUB EGZEMPLARZA DRUKOWANEGO
1. Ani Administrator ani Redakcja czasopisma „Bohemistyka” nie zbierają danych osób
fizycznych i prawnych, które korzystają ze strony internetowej (np. adres IP) lub
egzemplarza drukowanego czasopisma „Bohemistyka”.
2. Dane przedstawione na stronie internetowej w rubryce „Info o Autorach” są publikowane
po ich zaakceptowaniu przez podmiot danych.
3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
1. Żądanie Administratora podania przez osoby, przesyłające tekst do druku w
„Bohemistyce”, swoich danych osobowych jest podyktowane koniecznością
parametryzacyjną czasopisma.
3. Dane osób, które przesyłają tekst do druku w „Bohemistyce”, można usunąć w każdym
momencie.
4. Dane osobowe są przetwarzane:
– w celu druku tekstu (artykułu naukowego, recenzji, noty, omówienia, artykułu
okolicznościowego itd.) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
niezbędność przetwarzania do druku tekstu i jego umieszczenia w bazach danych
„Bohemistyki”, pozwalających na szerszą (i łatwiejszą) recepcję tekstu w świecie
naukowym (art. 5 ust. 1 lit. c; art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– w celach analitycznych i statystycznych oraz naukowych (historycznych) –
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes społeczny
(w tym Administratora), polegający na prowadzeniu analiz archiwalnych w interesie
publicznym, badań naukowych lub historycznych lub statystycznych, a także
dokumentowaniu działalności czasopisma (art. 5 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes
Administratora, polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
1. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników imprez, odbiorców usług lub
podwykonawców przez Administratora jest zależy od rodzaju działania. Dane osobowe
przetwarzane są z reguły przez czas istnienia strony internetowej czasopisma „Bohemistyka”
lub do czasu wycofania zgody wyrażonej przez podmiot danych.

2. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przed nimi, a po tym czasie jedynie w zakresie, w jakim będą wymagać tego obowiązujące
przepisy prawa.
5. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
– prawo do dostępu do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na żądanie
podmiotu danych Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych
osobowych (np. cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, zakres
posiadanych danych, informacja o podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane,
planowany termin usunięcia danych osoby, której dotyczą itp.) (art. 17 ust. 1, 2 i 3
RODO);
– prawo uzyskania kopii danych – na żądanie podmiotu danych Administrator
przekazuje kopię przetwarzanych jej danych (art. 20 RODO);
– prawo do sprostowania danych – na żądanie podmiotu danych Administrator usuwa
niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je lub
aktualizuje (art. 16, art. 18 ust. 1 lit. a RODO);
– prawo do usunięcia danych – podmiot danych może zażądać usunięcia danych,
których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, o których
mowa w pkt. 3.4. (art. 17 ust. 1 lit. a RODO);
– prawo wycofania zgody – podmiot danych ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie
jej danych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodę przetwarzania jej
danych przed jej wycofaniem (art. 17 ust. 1 RODO);
– prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – podmiot danych
może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych przez
Administratora w celach analitycznych i statystycznych oraz naukowych, o ile nie
regulują tego inne obowiązujące w tym czasie przepisy prawa (art. 17 oraz art. 89 ust. 1
RODO);
– prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora narusza przepisy RODO, podmiot danych może złożyć skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 14 ust. 2 lit. e RODO).
2. Wniosek dotyczący realizacji prawa podmiotu danych, może on złożyć:
– w formie pisemnej na adres: Redakcja „Bohemistyki”, ul. Aleksandra Fredry 10, 61–
701 Poznań;
– drogą e-mailową na adres: iod@amu.edu.pl lub bohemistyka@amu.edu.pl.
3. Wniosek powinien precyzyjnie wskazywać, z jakiego prawa chce skorzystać osoba
składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych itd.).

4. Odpowiedź na wniosek podmiotu danych zostanie udzielona na adres e-mailowy lub
listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę w ciągu miesiąca od jego
otrzymania.
6. INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1. W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym
podmiotom, np. bazom danych SCOPUS, ERIH Plus, CEJSH, CEEOL, Pressto itd., oraz
podmiotom powiązanym z Administratorem (np. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i
Nauki itp.).
2. Administrator zapewnia, że działa zgodnie z prawem (legalność przetwarzania danych
osobowych zgodnie z art. 6 RODO) w przypadku przekazania danych osobowych innym
odbiorcom, kiedy jest to niezbędne do wypełnienia OBOWIĄZKU PRAWNEGO
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej (np. Krajowy Rejestr Sądowy).
3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
podmiotu danych właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji,
opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w Rzeczypospolitej Polskiej.
7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny i zapewniający, że dostęp do danych mają
jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu
wykonania usługi lub organizacji imprezy.
8. DANE KONTAKTOWE
1. Kontakt z Administratorem jest możliwy tradycyjną pocztą pod adresem: Redakcja
„Bohemistyki”, ul. Aleksandra Fredry 10, Poznań 61–701, lub drogą e-mailową pod
adresem: iod@amu.edu.pl lub bohemistyka@amu.edu.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w
każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych drogą e-mailową pod adresem:
iod@amu.edu.pl lub bohemistyka@amu.edu.pl.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
2. Niniejsza Polityka prywatności będzie weryfikowana na bieżąco i w razie potrzeby będzie
zaktualizowana.

