
Oświadczenie: klauzula informacyjna i polityka prywatności 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

formularzu przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową z siedzibą w Płocku, Plac 

Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, będącą Administratorem Danych Osobowych zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. a) 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. 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ramach współpracy 

z Wydawnictwem Naukowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku (art. 6 

ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 

kwietnia 2016 r.). 

3. Oświadczam, iż wszelkie dane osobowe zostały podane przeze mnie dobrowolnie i są 

niezbędne do współpracy z Wydawnictwem Naukowym Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Płocku. 

4. Posiadam wiedzę o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania 

(poprawiania, uzupełniania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych i uzyskania kopii swoich danych. 

5. Posiadam wiedzę o prawie wniesienia w dowolnym momencie skargi do organu 

nadzorczego  oraz sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych przez 

Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. 

6. Wyrażam zgodę, aby moje dane pozostały w bazie danych Uczelni przez okres 50 lat.  

7. Z Wydawnictwem Naukowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku mogę 

się skontaktować: 

- telefonicznie pod numerem: 24 366 54 00 wew. 210 

- pod adresem e-mail:  wydawnictwo@pwszplock.pl 

- pisemnie, przesyłając korespondencję na wyżej wskazany adres, w siedzibie 

Wydawnictwa Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. 

8. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: 

z.jeziorski@pwszplock.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej. 

 

mailto:z.jeziorski@pwszplock.pl


- Oświadczam, że Regulamin Wydawnictwa Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Płocku jest mi znany i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

- Oświadczam, że są mi znane Zasady etyki wydawniczej obowiązujące w czasopismach 

naukowych Wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Płocku oraz Polityka Open Access. 

 

 Wyrażam zgodę na działania marketingowe. 

 Wyrażam zgodę na komunikację ze strony wydawnictwa za pośrednictwem: 

o - Poczty elektronicznej (e-mail) 

o SMS 

o Telefonu 

 


