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…………………………….
1) ……………………………………………….….
(imię i nazwisko Autora)
2) ……………………………………………..…….
(imię i nazwisko Autora)

Oświadczenie Autora / Autorów
Wyrażam/-y swoją zgodę na zamieszczenie mojego/naszego Utworu (Artykułu) pt.:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(tytuł artykułu)
oraz moich/naszych danych osobowych (wyłącznie: imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, afiliacja,
adres e-mail)w czasopiśmie pt. pt. „ International Journal of Legal Studies” ISSN 2543-7097
e-ISSN 2544-9478 oraz przenoszę/przenosimy na Wydawcę Międzynarodowy Instytut Innowacji
Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie moje/nasze majątkowe prawa autorskie do Utworu (Artykułu)
oraz prawo do wydania i rozpowszechniania złożonego Utworu (Artykułu) zarówno w wersji
papierowej jak i elektronicznej.
W przypadku opublikowania i rozpowszechnienia czasopisma na stronie internetowej
czasopisma oraz w innych polskich i międzynarodowych internetowych bazach indeksacyjnych i
informacyjnych wyrażam/y zgodę do opublikowania i rozpowszechniania opublikowanego Utworu
(Artykułu), zgodnie z ustalonymi zasadami obowiązującymi u Wydawcy (licencja CC BY-NC
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ) oraz innych warunków obowiązujących w bazach
indeksacyjnych, z którymi niekomercyjnie współpracuje Wydawca.
Oświadczam/-y również, że ww. Utwór (Artykuł) (w całości lub części) nie został opublikowany
wcześniej oraz jest wykonamy na podstawie wiarygodnej statystycznej, analitycznej i innej informacji
oraz nie narusza żadnych praw osób trzecich.
Oświadczam/-y także, że za wykonanie Utworu (Artykułu) nie przysługuje mi/nam
wynagrodzenie, a przeniesienie na Wydawcę autorskich praw majątkowych do utworu (artykułu) nie
będzie naruszało praw osób trzecich. W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się
nieprawdziwe lub osoba trzecia zgłosi roszczenie wobec Wydawcy, Autor zobowiązuje się wyrównać
wszelkie szkody poniesione przez Wydawcę i zwolnić Wydawcę z wszelkiej odpowiedzialności.
Ponadto wyrażam/-y zgodę na dokonanie przez Wydawcę niezbędnych korekt redakcyjnych,
technicznych, nie naruszających treści Utworu (artykułu), bez akceptacji i konsultacji z Autorem.
1)
(podpis Autora)

2)
(podpis Autora)

© Copyright by Międzynarodowy Instytut Innowacji «Nauka – Edukacja – Rozwój» w Warszawie
Informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z obowiązującymi regulacjami stosowanymi dla czasopism naukowych, które
znajdują się / lub ubiegają się / o wpis do wykazów punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i
jako wymóg dla wprowadzania artykułów do polskich i międzynarodowych baz publikacji naukowych Open Access. Administratorem
niniejszego oświadczenia jest wydawca Międzynarodowy Instytutu Innowacji «Nauka – Edukacja – Rozwój» w Warszawie, który
przetwarza dane osobowe z celem niniejszego oświadczenia oraz w celach realizacji procesu wydawniczego i innych statutowych działań
dotyczących upowszechniania nauki.
(Rozporządzenie 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).

