
 
       ……… ……………………… …..                                                                                               …… .. .……… ………… …..  
                Imię i nazwisko autora                                                                                                                                                                        miejscowość, data 
 
        … …………………… …………  
         Adres do korespondencji, telefon 
 

 

OŚWIADCZENIE  AUTORA 

 
opracowanie pt. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… …………….. .…………………………………………………  

zamieszczone w ……………………………………………………………………………… …………. ……………………………………………… . .  

………………………………………………………………… …………………………… ………………………………………………………………… . .  

- Autor oświadcza, że nieodpłatnie przenosi na Wydawcę – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach prawo do 

utrwalenia utworu, zwielokrotnienia w formie książkowej lub e-booka, wprowadzenie do sieci komputerowej Wydawcy, 
rozpowszechnienia w sieciach informatycznych, wprowadzenia do obrotu na terenie całego świata. 
- Opracowanie złożone w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nie było dotychczas 
publikowane ani przesłane do innej redakcji w celu opublikowania. 
- Autor zapewnia Wydawnictwo, że utwór jest wynikiem jego twórczości i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich. 
- Jeżeli w utworze dostarczonym przez Autora ilustracje lub inne materiały są chronione prawem autorskim, Autor zobowiązany jest 
do uzyskania pisemnego zezwolenia na ich wykorzystanie przez Wydawcę oraz poniesienia związanych z tym kosztów  
i podania w utworze źródła pochodzenia materiałów. 
- Opracowanie poprawiono zgodnie z uwagami recenzenta. 
- Stwierdzam, że przedłożony utwór ma treść i formę ostateczną, wyrażam zgodę na dokonywanie poprawek stylistycznych, 

językowych oraz innych poprawek redakcyjnych.  
- nr ORCID……………………………………… 

 

                                                                                                                                                                                          ……………………………………………….                                

                                                                                                                                                                                                                 podpis autora  

 
Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach reprezentowany przez Rektora  
z siedzibą przy ul. St. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce; 

2. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje inspektor ochrony danych z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod@uph.edu.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu wydawniczego publikacji której jest Pani/Pan autorem lub współautorem. 
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane kontaktowe. 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U. UE L119 z 4.05.2016 r.); 
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; 
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

                  ………………………….                                                  ……………….…………….………….          
                            (data)                                                               (podpis autora) 
 
 

Klauzula zgody 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach z siedzibą przy, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, moich 
danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu wydawniczego. Zostałem poinformowany o moich 
prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. 

 
 
 

 
                  ………………………….                                                  ………………………………….………….          
                            (data)                                                                  (podpis autora)  


