Polityka prywatności użytkowników serwisu Index Copernicus
1.Postanowienia ogólne.
W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisu Index Copernicus
(w dalszej części zwany: serwisem) oraz wszystkich podserwisów: ICI World of Journals,
ICI Publishers Panel, serwis opłaty składki członkowskiej (w dalszej części zwanych łącznie:
podserwisami), których administratorem jest Index Copernicus Sp. z o.o. (w dalszej części
zwany również: IC), publikujemy dokument, wyjaśniający sposób i zasady gromadzenia,
przetwarzania i wykorzystywania informacji i danych, w tym danych osobowych
przekazanych przez użytkowników. Jednocześnie Index Copernicus sp. z o.o. oświadcza, że
w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przestrzega
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów
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
(dalej: RODO).
2. Gromadzenie i przetwarzanie danych.
Zbiór gromadzonych danych osobowych wprowadzanych przez użytkowników traktowany
jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze serwisu w specjalnej
strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych
posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników Index Copernicus Sp. z o.o.,
zajmująca się administracją bazy.
Wszystkie dane, w tym dane osobowe i informacje o użytkownikach Serwisu i
Podserwisów, jak również dane i informacje przez nich wprowadzone, zgromadzone
zarówno podczas rejestracji jak i w trakcie wykonywania innych usług, przetwarzamy
w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz na
podstawie przepisów prawa legalizujących przetwarzanie danych, w szczególności
przepisów RODO.
Użytkownik logując się do Podserwisów poprzez przekazane dane dostępowe wyraża
zgodę na wykorzystywanie przez IC wprowadzonych danych dotyczących czasopisma i
działalności Redakcji lub Wydawcy w celu prawidłowego działania i wykorzystywania
funkcjonalności Podserwisów oraz komunikacji prowadzonej przez Redakcję czasopisma
oraz IC.
Zgromadzone dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla
których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich
dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności
od celu przetwarzania.
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3. Wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych.
Index Copernicus Sp. z o.o. nie przekazuje i nie sprzedaje żadnych danych, w tym danych
osobowych użytkowników, ani danych przez nich wprowadzonych innym osobom,
podmiotom trzecim lub instytucjom. Wyjątkami są sytuacje, kiedy przekazanie danych jest
wymagane przepisami prawa lub decyzją organów państwa na potrzeby prowadzonych
przez nie postępowań oraz kiedy zostanie uzyskana wyraźna zgoda podmiotu, którego
dane dotyczą.
Możemy jednak ujawniać, współpracującym z nami podmiotom anonimowe zestawienia
zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwis,
liczby użytkowników wyszukujących określone hasło itp. Zestawienia takie dotyczą przede
wszystkim aktywności użytkowników na stronie i nie zawierają danych pozwalających na
identyfikację poszczególnych użytkowników oraz nie stanowią danych osobowych.
4. Dostęp do danych osobowych.
Index Copernicus Sp. z o.o. gwarantuje użytkownikom wprowadzającym dane do serwisu:
a. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód;
b. prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wprowadzonych danych;
c. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających
przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
d. prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeśli dane znajdujące się w
naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
e. prawo do usunięcia danych, jeśli wprowadzone dane nie są już niezbędne do celów, w
których zostały zebrane, a Index Copernicus Sp. z o.o. nie ma podstaw do ich
przetwarzania;
f. prawo do przenoszenia danych;
g. prawo ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach (przy
składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
• zastrzeżenia co do prawidłowości przetwarzanych danych;
• jeśli dane osobowe nie są już wymagane do prawidłowej realizacji usług, a
użytkownik potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
• wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Z powyższych uprawnień można skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Index Copernicus – iodo@indexcopernicus.com
2
Index Copernicus International
Ul. Sienna 86/74, 00-815 Warszawa
Tel.: +48 22 487 53 93; e-mail: office@indexcopernicus.com

2

W terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzielimy informacji o działaniach
podjętych w związku z otrzymanym żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji
zgłoszonego żądania może zostać przedłużony o kolejny miesiąc z uwagi na
skomplikowany charakter żądania lub długą kolejkę zgłoszonych żądań.
W celu realizacji otrzymanego zgłoszenia, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji tożsamości
zgłaszającego, aby dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby

5. Cookies.
W celu lepszego dostosowania naszego serwisu do potrzeb naszych użytkowników
stosowany jest mechanizm „cookies”, który służy do identyfikacji przeglądarki
internetowej użytkownika w trakcie korzystania z naszego serwisu. Za pomocą „cookies”
dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników.
Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkowników, za ich pomocą
nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe. Użytkownik w każdej chwili może
wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę przyjmowania plików „cookies”,
jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług
świadczonych za pośrednictwem serwisu. Pliki „cookies" przechowywane są w celu:
h. podtrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu użytkownik nie musi
przechodzić procesu logowania (podawania nazwy użytkownika i hasła) na każdej
kolejnej podstronie serwisu,
i. tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych podstron serwisu,
j. przechowywania preferencji i ustawień użytkowników, w celu podnoszenia jakości
naszych usług,
k. identyfikowania sposobu poruszania się po serwisie i generowania na tej podstawie
odpowiednich podstron.
Pliki Cookie nie są szkodliwe i nie stanowią żadnego zagrożenia dla użytkowników oraz ich
komputerów (łącznie ze zgromadzonymi na nich danymi), dla tego nie zalecamy
wyłączania ich obsługi w przeglądarce internetowej.
6. Odsyłacze do innych stron internetowych.
Index Copernicus sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za linki (odsyłacze) umieszczone
w serwisie, umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony
internetowe. Niniejszy dokument odnosi się jedynie do polityki prywatności prowadzonej
przez administratora serwisu i podserwisów. Zachęcamy do zapoznania się
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z treścią zapisów dotyczących ochrony prywatności właściwych dla stron, do których
prowadzą odsyłacze.
7. Organizacja zabezpieczenia danych.
Informacje przekazywane do serwisu przez naszych użytkowników są przetwarzane
i przechowywane z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa,
odpowiadających wymogom stawianym przez powszechnie obowiązuję prawo, w
szczególności przepisy RODO. Index Copernicus Sp. z o.o. zabezpiecza dane użytkowników
przed nieupoważnionym dostępem, wykorzysta niem
lub
ujawnieniem.
Dane
przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów
ochrony. Jednocześnie przypominamy o istotności nieudostępniania przez użytkowników
swoich danych dostępowych osobom trzecim oraz stosowania opcji „wyloguj” po
każdorazowym zakończeniu korzystania z naszego serwisu.
8. Zmiany w polityce prywatności.
Zarówno rozwój technologii internetowych, jak i rozwój usług oferowanych przez nasz
serwis oraz zmiany w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych może
wpłynąć na zmiany w polityce prywatności określonej niniejszym dokumentem. Jeżeli
jakiekolwiek zmiany zostaną dokonane, informacja o tym fakcie zostanie umieszczona na
stronie serwisu.
Niniejsza Polityka Prytwaności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

9. Kontakt.
Pytania jak i zastrzeżenia dotyczące zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania
bądź nieprzestrzegania, należy kierować na adres e-mail iodo@indexcopernicus.com lub
pisemnie na adres:
Index Copernicus
Ul. Sienna 86/74
00-815 Warszawa
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