
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału 

Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  

 

Na podstawie art. 13 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 (Dz. Urz. UE Nr 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1-88), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, identyfikator ORCID) jest 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego [dalej: SAWP KUL]. 

2. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem: Al. Racławickie 14, c-

742, 20-950 Lublin; e-mail: kkpp@kul.pl; tel. 81 445 37 42 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępniania Pani/Pana 

publikacji w „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” w wersji 

drukowanej oraz na stronie internetowej czasopisma. 

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć upoważnieni pracownicy w 

ramach wykonywania obowiązków służbowych, a także czytelnicy wersji drukowanej 

oraz użytkownicy strony internetowej. 

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

prawa: 

1) Dostępu do treści swoich danych – może Pani/Pan uzyskać informacje, jakie 

dane, w  jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane; 

2) Sprostowania danych – może Pani/Pan zgłosić konieczność poprawy lub 

uzupełnienia danych niepoprawnych wynikających z błędu przy ich 

przetwarzaniu. 

3) Do usunięcia danych – może Pani/Pan złożyć wniosek o usunięcie danych. Nie 

dotyczy to jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów 

związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków Administratora 

lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 



4) Do ograniczenia danych – może Pani/Pan złożyć wniosek o ograniczenie 

przetwarzania danych w razie kwestionowania ich prawidłowości. W 

przypadku zasadności SAWP KUL może dane przechowywać.  

5) Do wniesienia sprzeciwu – może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania Pani/Pan danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. e lub f. 

6) Do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.     

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane 

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji 

wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody, np. 

indeksowanie lub udostępnianie czasopisma w bazach międzynarodowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ww. rozporządzenia. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych we wskazanym zakresie. 

 

 

…………………………………       ………………………… 

         (czytelny podpis)              (miejsce, data) 

 

 


