..................................................................
(imię i nazwisko autora)

...................................................................
(stopień, tytuł naukowy)

Kraków, ...................................

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że artykuł zatytułowany:
....................................................................................................................................................,
przeznaczony do publikacji w czasopiśmie „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”,
wydawanym przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, nie jest złożony do
wydania w innym wydawnictwie, ani nie został wcześniej opublikowany.
Ponadto oświadczam, że praca w przesłanej formie została zaaprobowana przez wszystkich
współautorów* i w tekście umieszczono informacje o źródłach finansowania*.
W przypadku zakwalifikowania pracy do opublikowania w formie elektronicznej / drukowanej*
wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Krakowską Akademię im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego, na następujących polach eksploatacji:
a) wykonanie cyfrowej wersji artykułu w wybranym standardzie
b) zamieszczenie artykułu w repozytorium uczelni i rozpowszechnianie go w Internecie
c) zwielokrotnianie artykułu techniką cyfrową i optyczną
d) skrócenie artykułu przez redakcję

………..................................
podpis autora

* niepotrzebne proszę skreślić

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
w oparciu o wymogi Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych
z dnia 27.04.2016 r. (RODO)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Oświadczeniu, w celu
publikacji artykułu w czasopiśmie „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, 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 z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, 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
………..................................
podpis autora

