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UMOWA WYDAWNICZA 

zawarta w dniu …………………………………… w Ostrowcu Świętokrzyskim 

pomiędzy:  

1. Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27-400 Ostrowiec Św.,  

ul. Akademicka 12, reprezentowaną przez Rektora ………………………………………………………………….…., 

zwaną dalej Wydawcą, 

a: 

2. ………………………………………………………………………. (Nazwisko imię imiona) 

……………………………………………………………………… (Miejsce i data urodzenia)  

…………………………………………………………………. (Pesel) 

………………………………………………………………………( Adres zameldowania) 

……………………………………………………………………    Adres do korespodencji 

             zwanym dalej Autorem,  

 

o następującej treści: 

 

§  1  

1. Autor oświadcza, że jest wyłącznym autorem artykułu o tytule ……..……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Autor oświadcza, że posiada prawa autorskie do wskazanego wyżej artykułu i że artykuł został przez niego stwo-

rzony bez udziału osób trzecich. Autor zapewnia, że nie zaciągnął jakichkolwiek zobowiązań, które by ogranicza-

ły lub wyłączały jego prawo do przeniesienia przysługujących mu praw na Wydawcę. 

3. Autor gwarantuje, że artykuł w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych 

czy autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 

2006, Nr 90, poz. 631) obowiązujących wobec całości lub części artykułu oraz,  że nie zawiera ono materiału, 

który jest zniesławiający lub w jakikolwiek sposób obraźliwy. 

4. Autor gwarantuje również , ż  e posiada prawa i licencje do zawarcia niniejszej umowy. 

5. Autor oświadcza, że artykuł nie narusza dóbr osobistych chronionych przepisami obowiązującego prawa oraz nie 

zawiera danych i informacji, które mógł uzyska   w sposób niedozwolony.  

 

§2 

1. Wydawca wymaga od autora przestrzegania zasad rzetelności naukowej. 

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zasięgania informacji o źródłach finansowania publikacji, w tym wkładzie 

instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. 

3. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, a to:  

łamania i naruszania zasad etyki. W razie wykrycia naruszeń, Wydawca zastrzega sobie prawo do ujawnienia i 

przekazania informacji o jego zaistnieniu do jednostek zatrudniających autora.  
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§ 3 

1. Powyższy utwór zostanie wykorzystany w publikacji Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Sectio A, Nauki 

Humanistyczne, Społeczne i Techniczne. Autor wyraża zgodę na taką publikację i nie rości sobie praw do autor-

stwa całej publikacji. 

2. Wersja robocza artykułu w zostanie przekazana Wydawcy w jednym egzemplarzu wydruku oraz w postaci elek-

tronicznej w formacie dokumentu Microsoft Word. 

 

§4 

1. Autor udziela licencji nieodpłatnej na wszystkich polach eksploatacji na czas nieokreślony,  obejmującej prawo do 

wydawania artykułu drukiem, tłumaczenia artykułu na języki obce i do jego rozpowszechniania w postaci: 

a) drukowanej, 

b) cyfrowej na nośniku (płyta CD / DVD), 

c) elektronicznej na stronach internetowych Wydawcy lub stronach prowadzonych w imieniu Wydawcy,  w 

celu udostępniania wydawnictw naukowych, 

d) za pośrednictwem bazy e-Publikacje …….  

2. Licencja udzielona dotyczy publikacji wymienionej w § 2 ust. 1. 

3. W ramach elektronicznych form publikacji, o których mowa w § 4 ust. 1, Wydawca ma prawo do: 

a) zmiany formatu pliku, w jakim pierwotnie została zapisana kopia cyfrowa, bez zmiany jej treści, 

b) zwielokrotnienia cyfrowej kopii artykułu techniką cyfrową (kopiowanie), 

c) wprowadzania cyfrowej kopii artykułu lub jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera, 

d) wprowadzania cyfrowej kopii artykułu lub jego części do pamięci komputera i dokonywania zwielokrotniania w for-

mie wydruku komputerowego, 

e) rozpowszechniania cyfrowej kopii artykułu lub jego części on-line bez ograniczeń w zakresie dostępu. 

4. Wydawcy przysługuje wyłączne prawo do decydowania o wysokości nakładu, formie i szacie graficznej, w jakiej 

artykuł zostanie wydany oraz do wznowień wydania artykułu. 

5. W przypadku publikacji elektronicznych Wydawca zobowiązuje się zadbać o odpowiednie zabezpieczenie artyku-

łu przed modyfikacją udostępnianej treści. 

6. Ze względu na brak możliwości zabezpieczenia publikacji elektronicznych przed kopiowaniem, wydrukiem i zapi-

sywaniem na lokalnych dyskach użytkowników, Wydawca nie odpowiada za nieuprawnione lub niezgodne z pra-

wem wykorzystanie kopii cyfrowych artykułu. 

 

§ 5 

1. Wszelkie koszty związane z wydaniem i rozpowszechnianiem artykułu ponosi Wydawca. 

2. Wydawca zobowiązuje się rozpowszechniać artykuł ze starannością i na poziomie wymaganym dla tego rodzaju 

działalności. 

§ 6 

Autor jest zobowiązany do dokonania korekty autorskiej w terminie 10 dni od dostarczenia mu przez Wydawcę wersji 

artykułu w formie elektronicznej. Niedochowanie przez Autora tego terminu jest równoznaczne z udzieleniem przez Autora 

zgody na wydanie artykułu w postaci przedłożonej przez Wydawcę  do korekty.  
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§ 7 

Wydawca przekaże Autorowi bezpłatnie jeden egzemplarz każdego drukowanego wydania periodyku, w którym artykuł 

zostanie zamieszczony. Egzemplarze te nie mogą być przez Autora sprzedawane. 

§ 8 

Bez uzyskania pisemnej zgody Autora Wydawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikają-

cych z niniejszej Umowy. 

§ 9 

W przypadku zmiany adresu do doręczeń,  Strona, której zmiana ta dotyczy, zobowiązana jest bezzwłocznie powia-

domić o tym drugą Stronę w formie pisemnej. 

§ 10 

Autor wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym dla udzielania standardowej 

informacji bibliograficznej, w celach ściśle związanych z publikacją i rozpowszechnianiem artykułu oraz funkcjonowa-

niem biblioteki cyfrowej. 

§ 11 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wyma-

gają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa wygasa w przypadku, gdy któraś  ze stron nie zdoła dotrzyma   istotnych warunków tej umowy.  

3. W przypadku niedotrzymania takich warunków przez Wydawcę  wszelkie prawa przyznane Wydawcy wracają  na 

rzecz Autora w ciągu 90 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Autora o owym niespełnieniu warunków, o 

ile nie zostaną  w tym okresie spełnione.  

§ 12 

1. Administratorem danych osobowych Autora jest Wydawca.  

2. Przetwarzanie danych osobowych Autora będzie odbywać się na podstawie art.6 pkt. b) RODO czyli  w celu  

wykonania umowy wydawniczej. 

3. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Wydawcę jest Pan Marek Gawlik, email: maga@wsbip.edu.pl 

4. Dane osobowe Autora będą przechowywane przez Administratora do czasu wygaśnięcia niniejszej umowy.  

5. Autor posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak 

również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

6. Autorowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie jego 

danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

7. Podanie przez Autora danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.   Brak podania danych osobowych 

niezbędnych do zawarcia umowy będzie skutkował niemożliwością jej zawarcia.  

8. Dane osobowe Autora nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. 

9. Dane osobowe Autora nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

10. Dane osobowe Autora nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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§ 13 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z 4 lutego 1994 roku o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego. 

 

§ 14 

1. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 

2. Integralnym załącznikiem niniejszej umowy jest Oświadczenie Autora o finansowaniu badań publikowanych w arty-
kule (zał. 1) oraz Deklaracja o niewystępowaniu konfliktu interesów (zał. 2).  

 

W imieniu Wydawcy 

 

Autor 

 


