OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a
imię, nazwisko
stopień / tytuł naukowy
zam.
adres e-mail:
telefon kontaktowy
oświadczam jako autor, że utwór zatytułowany:

przeznaczony do druku w czasopiśmie „Studia Prawnicze – Rozprawy i Materiały / Studies in Law –
Research Papers”, wydawanym przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
(zwaną dalej Wydawcą),
– nie jest złożony w innej redakcji do druku w całości, we fragmentach ani w wersji rozwiniętej, ani
też nie został wcześniej rozpowszechniony, ani opublikowany w jakikolwiek sposób,
– jest wynikiem samodzielnej, oryginalnej pracy twórczej autora, a także nie narusza jakichkolwiek
praw, w tym praw autorskich innych osób.
Pod warunkiem zakwalifikowania w/w utworu do druku oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie na
Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dniem przyjęcia tekstu do druku
autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania nim w całości i we fragmentach przez
cały okres trwania autorskich praw majątkowych w kraju i za granicą na wszystkich znanych w dniu
jego przyjęcia polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie:
– wykonania wersji cyfrowej utworu w wybranym standardzie,
– zamieszczenia utworu w repozytorium Wydawcy, udostępnienia go w Internecie, Intranecie, w tym
przesyłania za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfon lub tablet,
– zwielokrotniania dowolną dostępną techniką, w tym cyfrową i optyczną,
– utrwalenia i/lub zwielokrotnienia utworu w pamięci komputerów,
– sporządzenia egzemplarzy utworu oraz wprowadzenia do obrotu oryginału jak i egzemplarzy
utworu.
Przyjmuję do wiadomości, że Wydawca ma prawo do dokonywania zmian w utworze w rozmiarze
wynikającym z opracowania redakcyjnego.

Miejscowość, dn.

podpis autora

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Oświadczeniu
w celu publikacji artykułu w czasopiśmie „Studia Prawnicze – Rozprawy i Materiały / Studies in Law
– Research Papers”, wydawanym przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego z siedzibą przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do opublikowania artykułu w
czasopiśmie „Studia Prawnicze – Rozprawy i Materiały / Studies in Law – Research Papers”,
wydawanym przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
3. Mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można przesłać emailem na
adres: iodo@afm.edu.pl.
4. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.
5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie posiadającym
odpowiednie upoważnienie na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego.
6. Udostępnione dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane
profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do druku oraz publikacji artykułu.
8. Z inspektorem ochrony danych osobowych nadzorującym prawidłowość przetwarzania w/w
danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@afm.edu.pl.
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