
..............................................., dnia .......................................  
(miejscowość) (data) 

 
 
..................................................................  

(Imię i Nazwisko) 
 
.................................................................  
.................................................................  

(Adres zamieszkania) 

ORCID: …………………………………………... 

Afiliacja: ………………………………………..... 

 
 

Oświadczenie twórców o przeniesieniu praw majątkowych do dzieła 
 

skierowanego do publikacji w Wydawnictwie WSEI 
 
Oświadczam, że jestem Autorem/Współautorem* opracowania pt.:  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................ 

W monografii pt.: ……………………………………………………………………………………………… 

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

 
oraz przenoszę na Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie wszelkie prawa majątkowe 

bez honorarium autorskiego w zakresie opublikowania tego opracowania w 
czasopiśmie/publikacji zwartej w Wydawnictwie Naukowym WSEI – Innovatio Press. Prawa 

obejmują m.in. następujące pola eksploatacyjne:  
1) utrwalenie opracowania i zwielokrotnienie opracowania określoną techniką,  
2) wprowadzenie opracowania do obrotu (rozpowszechnianie, publikacja).  
3) wprowadzenie elektronicznej wersji utworu do baz danych oraz na strony 

internetowe Wydawnictwa Innovatio Press.  
Wydawnictwo Naukowe WSEI ma prawo dokonywania koniecznych zmian utworu,  
wynikających z opracowania redakcyjnego, nienaruszających uprawnień twórcy w zakresie  
autorskich praw osobistych. 

 

Ponadto Autor zapewnia, że jego utwór jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych 

zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Wyższej Szkoły 

Ekonomii i Innowacji w Lublinie, oraz że prawa autorskie Autora do tego utworu nie są 

ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem. Przekazane Wydawnictwu dzieło 

jest napisane zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej, mającymi na celu przeciwdziałanie  
nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zgodne z wytycznymi COPE. 

 

 
 
 

 
......................................................................  

(podpis autora) 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej RODO)  (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie reprezentowana przez 

Kanclerza mająca siedzibę przy ul. Projektowej 4, 20-209 Lublin.  

2. Pani/Pan może się skontaktować z Administratorem pod adresem ul. Projektowej 4,  20-209 Lublin , nr telefonicznym (81) 

749 17 70, adresem poczty elektronicznej sekretariat@wsei.lublin.pl a w przypadku problemów poprzez inne dane 

teleadresowe podane na stronie internetowej WWW.wsei.lublin.pl; 

3. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą jako niezbędne w celu realizacji procesu wydawniczego; 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione przepisami prawa; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt 4, lecz nie krócej niż czas potrzebny do zrealizowania celu określonego w udzielonej 

zgodzie/zgodach na rzecz Administratora danych osobowych lub uzasadnionych interesów Administratora danych 

osobowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz nie jest realizowane profilowanie jak i 

nie są podejmowane decyzje na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym  oraz organizacjom międzynarodowym. 

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących 

Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt  z inspektorem ochrony danych osobowych (Leszek Gońka, e-mail: 

iod@wsei.lublin.pl) 

 

 

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