Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – Kardiologia Polska
Klauzula informacyjna – baza autorów i recenzentów
Informacje ogólne:
Poniższe informacje dotyczą bazy autorów i recenzentów prac zgłaszanych do publikacji na łamach
wydawnictwa Kardiologia Polska.
Baza autorów i recenzentów prac zgłaszanych do publikacji na łamach wydawnictwa Kardiologia Polska jest
prowadzona w formie elektronicznej poprzez wykorzystanie systemu firmy Aries Systems Corporation, z
siedzibą w USA. Zachęcamy więc do zapoznania się również z polityką prywatności publikowaną na stronie:
www.ariessys.com/about/privacy-policy/. W polityce tej znajdziecie Państwo wiele ważnych informacji
dotyczących ochrony danych osobowych, ale również te dotyczące np. plików cookies.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, „RODO”) informujemy, że:
I.

Administrator:
1) Administratorem przekazanych w formularzu danych osobowych jest Polskie Towarzystwo
Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 3a lok. 1-2, 00-193 Warszawa („PTK").
2) Można się z nim skontaktować:
a. Listownie na adres wskazany powyżej,
b. Mailowo na adres: zarzad.glowny@ptkardio.pl
c. Telefonicznie: +4822 887-18-56
II.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych (IOD). Jest nim Pani Anna Zan. Można się z
nim skontaktować pod adresem email: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl
III.
Cel przetwarzania danych:
1. przetwarzane dla celów związanych ze zgłoszeniem pracy czyli wszelkich kategorii artykułów
zgłaszanych Redakcji Naukowej do publikacji na łamach czasopisma naukowego prowadzonego przez
PTK pod nazwą Kardiologia Polska,
2. przetwarzane dla celów związanych z recenzowaniem prac zgłaszanych Redakcji Naukowej w celu
publikacji na łamach czasopisma naukowego prowadzonego przez PTK pod nazwą Kardiologia Polska
IV.
Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych:
1. PTK będzie przetwarzało podane dane na podstawie zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie
polegające na wypełnieniu powyższego formularza (art. 6 ust. 1 pkt a RODO)
2. PTK będzie przetwarzało podane dane na podstawie warunków licencji udzielonej przez autora pracy na
rzecz PTK, a dotyczącej zgłaszanej do opublikowania pracy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO)
3. Jeśli zajdzie taka potrzeba PTK będzie przetwarzało dane w celu ochrony przed roszczeniami
związanymi z kwestią plagiatów jak i roszczeniami związanymi z przetwarzaniem danych. Wówczas
podstawą będzie uzasadniony interes PTK polegający na dbaniu o interesy i dobre imię PTK (art. 6 ust.
1 pkt f RODO).
V.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia
procesu zgłoszenia pracy.

Przekazanie danych do Państwa trzeciego:
1. Państwa dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego jakim jest USA, w związku z faktem,
że system komputerowy w ramach, którego dokonują Państwo zgłoszenia pracy obsługiwany jest przez
firmę Aries Systems Corporation z siedzibą w North Andover, Massachusetts, USA, pod adresem: 50
High Street, Suite 21, North Andover, MA, 01845, United States of America.
2. PTK informuje, że Komisja Europejska nie wyraziła opinii co do odpowiedniego stopnia ochrony
danych osobowych reprezentowanego przez Stany Zjednoczone. Wymieniony powyżej podmiot (Aries
Systems Corporation) jest jednakże członkiem Privacy Shield i otrzymał stosowny certyfikat, który
można sprawdzić odwiedzając stronę http://www.privacyshield.gov/list . Firma Aries Systems
Corporation zobowiązuje się również w swojej polityce prywatności (Aries Policy Privacy), że
przestrzega przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w Unii Europejskiej. Pełny tekst
polityki prywatności firmy Aries znajdą Państwo na jej stronie www.ariessys.com/about/privacypolicy/.
VII.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim świadczącym usługi zewnętrzne na
rzecz PTK w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności:
wydawca czasopisma Kardiologia Polska, firma zarządzająca systemem do zgłaszania prac, dostawca
usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi
consultingowe, prawne, księgowe i audytowe. Do Państwa danych dostęp będą miały również
upoważnione przez Administratora osoby biorące udział w procesie recenzowania i wydawania
Kardiologii Polskiej.
VIII.
Okres przechowywania danych:
1. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, a po tym okresie do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń w tym ochrony przed plagiatem, który standardowo wynosi 6 lat.
IX.
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do:
1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2. sprostowania swoich danych osobowych - w przypadku jeżeli okaże się, że są nieprawidłowe;
3. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy uwzględnieniu celów przetwarzania;
4. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) - w przypadku jeżeli dane osobowe nie są
już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetwarzane oraz gdy przetwarzanie nie następuje
w celu związanym z wywiązaniem się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub sprawowania
władzy publicznej;
5. przeniesienia danych osobowych;
6. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00193 Warszawa)
VI.

