
UMOWA na przeniesienie praw autorskich 

 

zawarta w dniu ……………… w Szczecinie pomiędzy Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w 

Szczecinie reprezentowaną przez: 

1. JM Rektora prof. ANS TWP dra hab. Waldemara Urbanika, 

2. Kanclerza - mgr Joannę Golczyk, a  
 

Imię:…………………………………………………..………  Nazwisko: …………………………………………………………………………………………… 

Miejsce zamieszkania: miasto ……………………………………………………………..………………………………………… kod………………………  

ulica, nr domu/ mieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

tel. kontaktowy …………………………………………………… mail ……………………………………………………………………………………………… 

zwanym w treści umowy Autorem o następującej treści: 

§ 1 

1. Autor przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe (art. 43 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych) do artykułu pt.  ………………………………………………………………………………………………………………… 

na Akademię Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. 

2. Przeniesienie oznacza zgodę na publikację w wydaniu papierowym czasopisma „Polish Journal of Critical Realism” nr 

…………..  oraz w wydaniu internetowym tegoż numeru, wydawanymi przez Wydawnictwo Pedagogium OR TWP w 

Szczecinie, wprowadzanie do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych, jak również utrwalanie i 

wykorzystanie  fragmentów w utworach zależnych w szczególności w ulotce, na plakacie, w prospekcie, na stronach 

internetowych www.wshtwp.pl oraz www.twp.szczecin.pl – w celach promocyjnych.   

                      § 2 

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie zobowiązuje się do poszanowania 

autorskich praw osobistych Autora w szczególności poprzez oznaczenie utworu jego imieniem, nazwiskiem oraz 

podaniem afiliacji.  

                                                                                                           § 3 

1. Autor oświadcza, że artykuł o którym mowa w par. 1 ust. 1 opracował osobiście i przysługuje mu wyłączne i 

nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe) oraz posiada licencje dla materiałów chronionych prawem. 

2. Autor oświadcza, że artykuł lub jego fragmenty nie były wcześniej publikowane oraz że artykuł nie narusza praw  

autorskich osób trzecich.  

3. Autor zapewnia, iż artykuł nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wolny jest 

od wad prawnych. 

4. Autor wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych.  

5. Autor artykułu oświadcza, że tworzył przedmiotowy artykuł wraz z współautorem oraz, że współautor nie wnosi 

żadnych roszczeń wobec autora. Współautorem artykułu jest: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wshtwp.pl/
http://www.twp.szczecin.pl/


l.p. Imię i nazwisko Afiliacja 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

       

 

                                                                                  § 4 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 

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

(podpis  Autora)                                           (JM Rektor ANS TWP)                               (Kanclerz ANS TWP ) 

 

 



 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem umowy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin, 

reprezentowana przez Rektora. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: cos@anstwp.pl, telefonicznie: 

(91) 424 32 00 lub osobiście w jego siedzibie. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a. art. 6 ust. 1, lit. b RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

b. art. 6, ust. 1, lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, w sytuacji dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami, zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów  prawa  lub  podmioty  

prowadzące  wsparcie  technologiczne  dla  systemów  informatycznych, w których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych jest 

brak możliwości podpisania umowy. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

8. Posiada Pani/Pan: 

a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), 

b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), 

c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

(art. 77 RODO). 

 

 

 

 

    ..………………………. 

      (podpis  Autora) 
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