Załącznik 3
do Zasad wydawania Kwartalnika „Acta Energetica” wydanie I

Oświadczenie
o udzieleniu licencji niewyłącznej
Data i miejsce sporządzenia oświadczenia
…………………………………………………………………………………….
Dane składającego oświadczenie (dalej: „Autor korespondencyjny”)
Imię i nazwisko
Adres email

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

Numer PESEL
…………………………………………………………………………………….

Dane wydawcy, któremu udzielona zostaje licencja (dalej: „Wydawca”)
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, posiadająca numer identyfikacji
podatkowej (NIP) 957-095-77-22, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości)

1.

Autor korespondencyjny oświadcza, że jest autorem/współautorem1 następujących artykułów o tematyce naukowej,
stanowiących utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn. Dz.U. 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.), zwanych dalej „Artykułami”:
1.
2.

2.
3.

4.

5.

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

Autor korespondencyjny oświadcza, że Artykuły przekazane zostały Wydawcy.
Autor korespondencyjny oświadcza, że dane wszystkich współautorów Artykułów wskazane zostały Wydawcy w trakcie
procesu wprowadzania Artykułów do elektronicznego systemu zarządzania pracą Redakcji. Autor korespondencyjny
oświadcza również, że udziały poszczególnych współautorów w prawach autorskich do Artykułów są równe, o ile do
niniejszego oświadczenia nie zostało załączone oświadczenie Autora korespondencyjnego, z którego wynika co
innego2.
Autor korespondencyjny oświadcza, że wszyscy pozostali współautorzy wyrazili zgodę na udzielenie Wydawcy licencji
objętej treścią niniejszego oświadczenia oraz na jej warunki, jak również udzielili mu pełnomocnictw do udzielenia tej
licencji2.
Na mocy niniejszego oświadczenia oraz na warunkach określonych w tym oświadczeniu oraz w Zasadach wydawania
Kwartalnika „Acta Energetica”, Wydawcy udzielona zostaje nieodpłatna, niewyłączna licencja na korzystanie z
poszczególnych Artykułów na następujących polach eksploatacji:

1

Niepotrzebne skreślić.

2

Punkt należy wykreślić w przypadku, gdy Autor korespondencyjny jest wyłącznym autorem Artykułów.
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a.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Artykułów – poprzez wytwarzanie egzemplarzy Artykułów za pomocą
dowolnej techniki, w tym – techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie rozpowszechniania Artykułów – poprzez publikowanie Artykułów (poszczególnych, kilku lub
wszystkich) w języku polskim i angielskim w czasopismach (w wersji papierowej), w szczególności w periodyku
naukowym „Acta Energetica”, oraz w serwisach internetowych (w wersji elektronicznej), w szczególności w
serwisie internetowym „Acta Energetica” dostępnym pod adresem www.actaenergertica.org.
Zakresem licencji, o której mowa powyżej, objęte jest również uprawnienie Wydawcy do wykonywania praw zależnych
do opracowań Artykułów w postaci ich tłumaczenia:
a. na język angielski – jeśli dany Artykuł został sporządzony w języku polskim;
b. na język polski – jeśli dany Artykuł został sporządzony w języku angielskim;
c. na język polski i angielski – jeśli dany Artykuł został sporządzony w jednym z następujących języków: francuski,
niemiecki, hiszpański lub rosyjski.
Dostarczone Wydawcy egzemplarze Artykułów stanowią własność Wydawcy.
Wydawca upoważniony jest do wprowadzenia do poszczególnych Artykułów korekt edytorskich, jakie okażą się
niezbędne ze względu na ich publikację w czasopiśmie lub w serwisie internetowym.
Wydawca uprawniony jest także do udzielania dalszych nieodpłatnych, niewyłączonych licencji podmiotom trzecim na
potrzeby publikacji Artykułów (poszczególnych, kilku lub wszystkich) w czasopismach lub serwisach internetowych oraz
wykorzystania ich w inny, prawnie dopuszczalny sposób.
Licencja udzielana jest na czas nieokreślony i jest nieograniczona terytorialnie. Prawa z licencji przechodzą na
Wydawcę z chwilą złożenia niniejszego oświadczenia.
Autor korespondencyjny oświadcza, że:
a. przysługują mu oraz pozostałym współautorom3 wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do każdego z
Artykułów oraz prawo do wykonywania praw zależnych do opracowań Artykułów oraz zezwalania na ich dalsze
wykonywanie,
b. prawa, o których mowa w lit. a, nie są obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich,
c. udzielenie i korzystanie z licencji objętej treścią niniejszego oświadczenia nie narusza ani nie naruszy w
przyszłości autorskich praw majątkowych lub osobistych ani dóbr osobistych przysługujących jakiejkolwiek osobie
trzeciej,
d. z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 powyżej, udzielenie i korzystanie z licencji objętej treścią niniejszego
oświadczenia nie wymaga żadnych zezwoleń ze strony osób trzecich.
Autor korespondencyjny oświadcza, że zapoznał się z treścią Zasad wydawania Kwartalnika „Acta Energetica” oraz, że
te Zasady akceptuje.
Załączniki do niniejszego oświadczenia stanowią jego integralną część.

Podpis Autora
korespondencyjnego

3

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

Wyróżniony fragment należy wykreślić w przypadku, gdy Autor korespondencyjny jest wyłącznym autorem Artykułów.
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Załącznik nr 1
do oświadczenia o udzieleniu licencji niewyłącznej
Wykaz współautorów Artykułów
Dane współautora 1
(Imię i nazwisko)

Ewentualne uwagi dot. współautora 1
Dane współautora 2
(Imię i nazwisko)

Ewentualne uwagi dot. współautora 2

Dane współautora 3
(Imię i nazwisko)

Ewentualne uwagi dot. współautora 3

Dane współautora 4
(Imię i nazwisko)

Ewentualne uwagi dot. współautora 4
Dane współautora 5
(Imię i nazwisko)

Ewentualne uwagi dot. współautora 5
Dane współautora 6
(Imię i nazwisko)

Ewentualne uwagi dot. współautora 6

Dane współautora 7
(Imię i nazwisko)

Ewentualne uwagi dot. współautora 7

Dane współautora 8
(Imię i nazwisko)

Ewentualne uwagi dot. współautora 8

Acta Energetica
Al. Grunwaldzka 472,
80-309 Gdańsk, POLAND

Tel.: +48 58 77 884 66, fax: +48 58 77 88 399
e-mail: redakcja@actaenergetica.org
www.actaenergetica.org

Zgody związane z publikowaniem i recenzowaniem treści w ACTA ENERGETICA
Informujemy, że poniższe zgody są dobrowolne, nieobowiązkowe oraz, że mogą zostać wycofane w dowolnym
momencie:
Chcę, aby na serwisie www.actaenergetica.org utworzona została moja nota biograficzna.

Wyrażam zgodę na publikację swojej noty biograficznej na stronie internetowej www.actaenergetica.org w zakładce Autorzy.
Zostałem poinformowany, że w celu publikacji noty niezbędne jest dostarczenie materiałów.

Chcę być autorem i/lub recenzentem w czasopiśmie Acta Energetica.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, , adres e-mail) przez Energa SA, w celach przesyłania
propozycji współpracy przy tworzeniu publikacji naukowych do kwartalnika Acta Energetica.

Dodatkowo możesz być na bieżąco z nowinkami sektora energetycznego!
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualności opracowywane przez Zespół Acta Energetica zaznacz interesujące Cię pola.
Chcę otrzymywać drogą elektroniczną nowe numery czasopisma Acta Energetica (subskrypcja jest
darmowa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych danych osobowych przez Energa SA, w celach przesyłania elektronicznej wersji
kwartalnika Acta Energetica. W związku z powyższym wyrażam zgodę na otrzymywanie od Energa SA informacji o charakterze
marketingowym, w tym informacji handlowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Chcę otrzymywać informacje o aktualnościach w sektorze energetycznym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Energa SA, w celach przesyłania aktualnych informacji o sektorze
energetycznym, organizowanych konferencjach, sympozjach, konkursach i innych wydarzeniach mających na celu podniesienie
świadomości o innowacjach w energetyce. W związku z powyższym wyrażam zgodę na otrzymywanie od Energa SA informacji o
charakterze marketingowym, w tym informacji handlowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

_________________________________________________
(data, czytelny podpis)
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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 (zwane dalej RODO) uprzejmie
informujemy:
1)
Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest: Energa Spółka Akcyjna, dane kontaktowe: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
2)
Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.ensa@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b lub f RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych (w zakresie dobrowolnych zgód zaznaczonych na końcu Oświadczenia). 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. Dane przetwarzane będą
także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest:
archiwizacja dokumentacji ADO, dochodzenie, ustalenie, obrona roszczeń wynikających z przepisów prawa.
4) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach wskazanych w zgodach na końcu Oświadczenia jest dobrowolne. Przekazanie danych celem
udzielenia Oświadczenia jest niezbędne do opublikowania materiału w Acta Energetica.
5) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: uprawnione organy publiczne, podmioty Grupy Energa, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz
niszczenia dokumentacji, podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń
wykorzystywanych przez ADO, podmioty świadczące usługi informatyczne dla ADO.
6)
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.
•
Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
•
W zakresie realizacji Oświadczenia o udzieleniu licencji, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany
przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.
•
W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.
7) Informujemy o przysługującym prawie do: dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, wycofania
zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, przenoszenia danych, usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające,
wskazane w art. 17 ust. 3 RODO. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się
pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2).
8)
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

