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Oświadczenie Autora 

 
o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworu z zobowiązaniem do udzielania sublicencji 

CC na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

 

 

 

 

złożone w dniu …………………… roku 

 

 

 

Ja, …………………………………………………………., zamieszkała/ym 

…………………………………..…., PESEL ……………………., działająca/ym osobiście, 

zwana/y dalej „Autorem” niniejszym oświadczam, co następuje: 

 

 

§ 1 

Jestem autorem/współautorem tekstu pt. 

 

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

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

zwanego dalej „Utworem”. 

 

 

§ 2 

Oświadczam, że przysługują mi osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu, oraz że 

nie są one ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem oraz że Utwór jest 

dziełem oryginalnym, które nie zostało dotąd opublikowane, nie jest też przedmiotem 

procesu publikacyjnego w innym czasopiśmie i nie narusza majątkowych lub osobistych 

praw autorskich innych osób. 

 

§ 3 

1. Udzielam Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 

1, 61-712 Poznań, posiadającemu NIP 777-00-06-350, REGON 000001293, zwanemu 

dalej „Wydawcą, będącemu właścicielem platformy otwartych czasopism – PRESSto 

zwanej dalej Platformą PRESSto”, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z 

Utworu bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na następujących polach 

eksploatacji:  

a) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu; 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego; 
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e) wprowadzanie Utworu w postacie elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne 

wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub 

innej sieci;   

f) rozpowszechnianie Utworu w postaci elektronicznej w Internecie, Intranecie, 

Extranetu lub innej sieci, w pracy zbiorowej jak również samodzielnie; 

g) udostępnianie Utworu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za 

pośrednictwem Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;  

h) udostępnianie Utworu zgodnie z wzorcem licencji CC Uznanie autorstwa na tych 

samych warunkach 4.0 (CC BY SA) lub innej wersji językowej tej licencji lub 

którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative 

Commons. 

2. Autor zezwala Wydawcy na nieodpłatne korzystanie i rozporządzanie prawami 

do opracowań Utworu i tymi opracowaniami. 

3. Autor zezwala Wydawcy na wysyłanie metadanych Utworu oraz Utworu do 

komercyjnych i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma. 

4. Autor oświadcza, że na podstawie licencji udzielonej w niniejszej umowie Wydawca jest 

uprawniony i zobowiązany do:   

a) udzielania osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji) do Utworu oraz do innych 

materiałów, w tym utworów zależnych lub opracowań zawierających lub powstałych 

w oparciu o Utwór, przy czym postanowienia takich sublicencji będą tożsame z 

wzorcem licencji CC Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 4.0 (CC BY SA)  

lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, 

opublikowanej przez organizację Creative Commons,  

b) udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym bez ograniczeń technicznych; 

c) poprawnego informowania osób, którym Utwór będzie udostępniany o udzielonych 

im sublicencjach w sposób umożliwiający odbiorcom zapoznanie się z nimi. 

 

§ 4 

Z uwagi na nieodpłatność świadczeń Autora określonych w niniejszym oświadczeniu, 

Autorowi nie przysługuje od Wydawcy żadne wynagrodzenie. 

 

§ 5 

1. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Wydawcy z roszczeniami z powodu 

naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw 

majątkowych, Autor podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi 

roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Wydawca 

lub osoby trzecie, którym Wydawca udzieli prawa do korzystania z Utworu, będą 

musiały zaniechać korzystania z Utworu w całości lub w części lub wydane zostanie 

orzeczenie zobowiązujące do zapłaty z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, 

Autor naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci 

koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.  

2. Autor niezwłocznie zawiadomi Wydawcę o wszelkich roszczeniach z powodu naruszenia 

praw własności intelektualnej w tym w zakresie autorskich praw majątkowych do 

Utworu, skierowanych przeciwko Autorowi.  

 

§ 6 

Oświadczam że zapoznałam/em się i akceptuje zasady etyki publikacyjnej czasopisma 

Przegląd Prawa Rolnego. 
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 Autor 
  

 

……………………..…………. 

(data i podpis) 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny RODO  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Oświadczeniu o udzieleniu 

nieodpłatnej licencji do utworu z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC, przez UAM w Poznaniu w 

celach związanych z przeprowadzeniem i udokumentowaniem procesu recenzyjnego, redakcyjnego i 

wydawniczego, artykułu  publikowanych w czasopiśmie „Przegląd Prawa Rolnego, wydawanym przez 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. 

TAK 

 

NIE 

 

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że: 
1) Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. 

Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. Siedziba Redakcji Przeglądu Prawa Rolnego: Collegium Iuridicum 

Novum UAM, Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań, e-mail: ppr@amu.edu.pl.  

2) Inspektorem Ochrony Danych jest dr Justyna Baksalary, iod@amu.edu.pl. 

3) Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia i udokumentowania procesu recenzyjnego, 

redakcyjnego i wydawniczego. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. 

Pani/Pana zgody. Dane są również przetwarzane w celach dowodowych (archiwalnych) – tj. na 

potrzeby wykazania określonych faktów, w razie potrzeby, co jest prawnie uzasadnionym interesem 

Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4) Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do informacji o zakresie przetwarzanych danych 

osobowych, do dostępu do ich treści, do ich przenoszenia, do żądania sprostowania danych, do żądania 

ich usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych poprzez przesłanie wiadomości na 

adres email: ppr@amu.edu.pl. oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

5) Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie internetowej czasopisma Przegląd Prawa 

Rolnego:  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/polityka_prywatnosci  

 

 

 Autor 
  

 

……………………..…………. 

(data i podpis) 

 

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/polityka_prywatnosci

