Załącznik nr 2
do Zasad wydawania Kwartalnika „Acta Energetica” wydanie I

Zasady recenzji artykułów zgłaszanych do publikacji w Kwartalniku „Acta Energetica”
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza
jednostki macierzystej autora.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany
w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Zgodnie z zasadą „podwójnej ślepej recenzji” recenzenci i autor (lub autorzy) publikacji nie znają
swoich tożsamości.
4. Jeżeli recenzent zna tożsamość autora, podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów,
gdzie za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b. relacje podległości zawodowej,
c. relacje, wynikające z bezpośredniej współpracy naukowej w obszarze tematycznym recenzowanego
artykułu w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie artykułu do
publikacji lub jego odrzucenie.
6. Artykuł kwalifikowany jest do publikacji jeżeli uzyska dwie pozytywne recenzje.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
Zgodnie z 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 (zwane dalej RODO)
uprzejmie informujemy:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest: Energa Spółka Akcyjna, dane
kontaktowe: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail:
iod.ensa@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane będą
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także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: współpraca naukowo - badawcza,
archiwizacja dokumentacji ADO, dochodzenie, ustalenie, obrona roszczeń wynikających z przepisów
prawa.
Przekazanie danych jest niezbędne celem recenzowania publikacji naukowych w Acta Energetica.
Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: uprawnione organy publiczne, podmioty Grupy Energa,
czytelnicy ActaEnergetica, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi
technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO, podmioty świadczące usługi informatyczne dla
ADO.
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych
w pkt. 3.
W zakresie współpracy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez
okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.
W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Informujemy o przysługującym prawie do: dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
przenoszenia danych, usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające, wskazane w art.
17 ust. 3 RODO. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub email z ADO lub IOD (pkt 1, 2).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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