UMOWA
zawarta w Tarnowie w dniu …………………… pomiędzy:
Małopolską Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 14 reprezentowaną przez
Rektora – dra Michała Kozioła, zwanego dalej „Wydawcą” a
Panią/Panem ………………………………… zam. ………………………………………………………………………………………………………
oraz
Panią/Panem ………………………………… zam. ………………………………………………………………………………………………………
zwanymi dalej „Współautorami”, o następującej treści:
§1

1.
2.
3.

Współautorzy oświadczają, że napisali artykuł naukowy w języku angielskim, zatytułowany: ……………………………., zwany dalej „utworem”.
Współautorzy dostarczyli utwór Wydawcy w wersji elektronicznej, w postaci pliku zapisanego w programie Word (.doc, .docx).
Współautorzy dostarczyli utwór Wydawcy z przeznaczeniem do publikacji w wydawnictwie ciągłym: „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej
Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” („The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection”) ISSN 1506-2635, e-ISSN
2658-1817 oraz do publikacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt d–g oraz w § 6 ust.1 .
§2

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Współautorzy oświadczają, że utwór jest wynikiem ich twórczości; jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innych
utworów, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Wydawcy oraz nie narusza praw autorskich innych osób.
Współautorzy oświadczają, że wykorzystując w utworze ilustracje i inne materiały prawnie chronione uzyskali pisemne zezwolenie osób
będących ich autorami/wydawcami oraz uregulowali we własnym zakresie związane z tym koszty i honoraria, tak że w przyszłości Wydawca
nie będzie obciążony z tego tytułu żadnymi zobowiązaniami.
Współautorzy oświadczają, że ich prawa autorskie do przedmiotowego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.
Współautorzy oświadczają, że utwór nie był dotąd publikowany lub w inny sposób rozpowszechniony ani nie został równocześnie złożony
innemu podmiotowi do publikacji lub rozpowszechnienia w inny sposób.
Współautor Pan/Pani …………… jako afiliację wskazuje ……………..; Pan/Pani …………… jako afiliację wskazuje ……………..................
Współautorzy oświadczają, iż w związku z utworem wymienionym w § 1 ust. 1 nie występuje konflikt interesów.
Współautorzy oświadczają, iż utwór został sfinansowany ze środków: ……………..…………………………………………………………….
Wkład poszczególnych Współautorów w powstanie utworu określony jest w oświadczeniu Współautorów stanowiącym załącznik do niniejszej
umowy.
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§3

Wydawca oświadcza, że zapoznał się z utworem i przyjmuje go do opublikowania w języku angielskim na zasadach określonych w niniejszej umowie.
§4

1.

2.
3.
4.

5.

Współautorzy przenoszą na Wydawcę na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do utworu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy
w zakresie wyłącznego wielokrotnego opublikowania utworu, a także wykorzystywania utworu na wszystkich znanych w dacie podpisania
niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania utworu drukiem oraz publicznego udostępniania tak sporządzonych egzemplarzy utworu (wydania utworu);
b) wprowadzania do obrotu egzemplarzy utworu, w tym egzemplarzy cyfrowych;
c) wypożyczania, najmu, użyczania, udostępniania na czas określony i nieokreślony;
d) digitalizacji, konwersji do określonego formatu, utrwalania i zwielokrotniania utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych techniką zapisu
cyfrowego: w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcje serwerów, w tym w sieciach typu Internet i Intranet i innych sieciach
teleinformatycznych, w szczególności online, także na każdym znanym w dacie podpisania niniejszej umowy nośniku służącym do zapisu
cyfrowego w różnych dostępnych formatach, w szczególności w postaci płyt CD, pen-drivów oraz kart pamięci, jak również w postaci
wydruków komputerowych;
e) rozpowszechniania utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, odrębnie lub w ramach utworów zbiorowych, w szczególności poprzez
wprowadzanie do obrotu egzemplarzy, na których utwór lub jego fragmenty utrwalono przy zastosowaniu technik utrwaleń i zwielokrotnień,
o których mowa w ust. 1, w tym w postaci wydawnictw elektronicznych (e-booków), również w dziełach zbiorowych typu elektronicznych
baz danych, na każdym znanym w dacie podpisania niniejszej umowy nośniku;
f) publicznego i niepublicznego udostępniania (rozpowszechniania) utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu lub jego fragmentu
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez przesyłanie utworu za pośrednictwem sieci Internetu i Intranetu
i innych sieci teleinformatycznych, w tym także online oraz w ramach komunikacji na życzenie (na zamówienie), również z wykorzystaniem
poczty elektronicznej;
g) publikacji utworu w postaci elektronicznej na stronie internetowej Wydawcy;
h) oglądania, wyświetlania, pobierania, kopiowania przy użyciu komputerów, sieci teleinformatycznych, nośników służących do zapisu
cyfrowego oraz innych urządzeń teleinformatycznych, dokonywania wydruków komputerowych i wydruków ze strony internetowej;
i) wykorzystania utworu i jego fragmentów w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.
Wydawcy przysługuje wyłączne prawo do dysponowania utworem w całości jak i w częściach. Korzystanie przez Wydawcę z utworu w zakresie
określonym w ust. 1, ust. 4 i ust. 5 nie jest ograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.
Przeniesienie praw autorskich w zakresie określonym w ust. 1 oraz w ust. 4 i ust. 5 następuje z chwilą zawarcia niniejszej umowy.
Autor przenosi na Wydawcę wyłączne prawo do wykonywania autorskich praw zależnych, a w szczególności do dokonywania opracowań
i modyfikacji utworu oraz do korzystania i rozporządzania modyfikacjami i opracowaniami utworu w zakresie określonym w ust. 1 i 2 w tym
wykonywania wszelkich czynności związanych z dostosowaniem utworu do rozpowszechniania, w szczególności do dokonywania zabiegów
technicznych, takich jak: skracanie, dekompozycja, dzielenie na fragmenty i inne modyfikacje, a także związanych z opracowaniem dla celów
promocyjnych, marketingowych.
Współautorzy przenoszą na Wydawcę wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych osobom trzecim oraz zezwalania

osobom trzecim na korzystanie i rozporządzanie modyfikacjami i opracowaniami utworu w zakresie określonym w ust. 1 i 2.
§5
1.
2.

Wydawca zobowiązuje się do pierwszego wydania utworu w formie określonej w § 6 ust. 1 nie później niż do dnia ……………….
O terminie następnych wydań utworu Wydawca zobowiązuje się zawiadomić Współautorów na piśmie.
§6

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Strony ustalają, że wydanie utworu nastąpi w formie elektronicznej (publikacja w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Tarnowie” w systemie publikacji czasopisma OJS na stronie: http://zn.mwse.edu.pl), w formie zapisu elektronicznego, o którym
mowa w § 4 ust. 1 pkt d–f, a także w formie drukowanej (publikacja w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Tarnowie”).
Strony ustalają następujące brzmienie noty copyrightowej: © Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 2020.
Sposób wydania utworu drukiem i cenę zbytu jednego egzemplarza utworu ustala Wydawca.
Liczbę egzemplarzy utworu w pierwszym i następnych wydaniach drukiem i liczbę wydań ustala Wydawca.
Liczbę egzemplarzy utworu w wydaniach w formie zapisu elektronicznego i liczbę wydań ustala Wydawca.
Wydawcy przysługuje prawo do wznowień wydania utworu w formie drukowanej, formie zapisu elektronicznego i w formie elektronicznej.
Liczbę wznowień ustala Wydawca
§7

1.

2.
3.

Strony ustalają, że dostarczenie przez Współautorów utworu Wydawcy w postaci wymienionej w § 1 ust. 2, przeniesienie przez Współautorów
na Wydawcę autorskich praw majątkowych w zakresie określonym w § 4 niniejszej umowy oraz wykonanie przez niego korekty autorskiej
następuje nieodpłatnie. Współautorzy nie będą otrzymywali z tych tytułów żadnego wynagrodzenia.
Każdy ze współautorów otrzyma bezpłatnie jeden egzemplarz publikacji: „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Tarnowie”, zawierającej utwór z pierwszego wydania, wydanej w formie drukowanej.
Wydawca może udostępniać wydruki elektronicznej publikacji „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”
osobom trzecim. O udostępnieniu wydruków osobom trzecim decyduje wyłącznie Wydawca. Wyłącznie Wydawca decyduje także, na jakich
warunkach wydruk zostanie udostępniony osobie trzeciej, w tym czy odpłatnie czy nieodpłatnie, w jakiej liczbie, z którego wydania itd.
§8

1.

2.
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Strony ustalają, że Wydawca będzie udostępniał utwór opublikowany w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej na podstawie licencji
Creative Commons Uznanie Autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)
w brzmieniu dostępnym na stronie: http:// creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl lub na podstawie którejkolwiek późniejszej wersji
tej licencji opublikowanej przez organizację Creative Commons.
Współautorzy zobowiązują się nie wykonywać autorskich praw osobistych do utworu udostępnionego na licencji, o której mowa w ust. 1
w zakresie, w jakim mogą one kolidować z postanowieniami tej licencji.
§9

Wydawca ma prawo dokonywania koniecznych zmian utworu wynikających z opracowania redakcyjnego.
§ 10

1.
2.
3.
4.

Współautorzy mają prawo i obowiązek wykonania korekty autorskiej utworu aż do chwili podpisania do druku i podpisania do publikacji
w formie elektronicznej.
Wykonanie korekty autorskiej oraz zwrot całości utworu po korekcie (w formie określonej w §1 ust. 2) powinny nastąpić w ciągu 15 dni, licząc
od momentu dostarczenia Współautorom tekstu do korekty.
Odmowa wykonania korekty autorskiej lub nieodesłanie korekty w wyznaczonym przez Wydawcę terminie, uważa się za udzielenie przez
Współautorów zgody na wydanie utworu w postaci przesłanej do korekty.
W przypadku, gdy korekty, za które odpowiedzialni są Współautorzy, przekraczają 3% kosztów łącznych składu, kosztami korekty mogą zostać
obciążeni Współautorzy.
§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
§ 13
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.
§ 14
Umowę sporządzono w …………. jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
……………………………………..

………………………………..

(Wydawca)

(Współautor………)
………………………………………
(Współautor ……..)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WSPÓŁAUTORÓW
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów.
Adres kontaktowy: mwse@mwse.edu.pl.

2.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
−

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;

−

wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

3.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.

Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu obsługi i utrzymania infrastruktury informatycznej, w której są
przetwarzane.

5.

Dane osobowe są udostępniane wyłącznie upoważnionym do tego odbiorcom danych na podstawie przepisów prawa.

6.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie określonym przepisami Ogólnego rozporządzania o ochronie danych
osobowych (RODO). W celu realizacji swoich praw należy skontaktować się z Administratorem danych.

7.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
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Załącznik do Umowy z dnia ……………………
Tarnów, dnia …………………….

Oświadczenie o wkładzie poszczególnych Współautorów w powstanie utworu
Pani/Pan ………….…………. oraz Pani/Pan ………………..…… jako Współautorzy artykułu naukowego zatytułowanego:

……………………………………………………………………………………………….
(tytuł artykułu)

złożonego Wydawcy ― Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie ― oświadczają, że wkład poszczególnych Współautorów
w powstanie tego artykułu jest następujący:
1. Autorstwo koncepcji:
……………………………. – ……%,

……………………………. – ……%

2. Opracowanie założeń:
……………………………. – ……%,

……………………………. – ……%

3. Wybór metodologii badań:
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……………………………. – ……%,

……………………………. – ……%

4. Przeprowadzenie badań:

……………………………. – ……%,

……………………………. – ……%

5. Analiza wyników i sformułowanie wniosków:
……………………………. – ……%,

……………………………. – ……%

6. Napisanie artykułu:
……………………………. – ……%,

……………………………. – ……%

7. Pozyskanie środków finansowych:
……………………………. – ……%,

……………………………. – ……%

8. Inny wkład (proszę określić jaki?) ― ………………………………………………………………………………………

Współautorzy
…………………………………..

………………………………………….

(Wydawca)

(Współautor …………….)

…………………………………………
(Współautor ………………)



Jeżeli więcej niż jeden Autor wniósł swój wkład w powstanie artykułu na poszczególnych etapach jego tworzenia, wymienionych w pkt 1–8, należy
podać udział procentowy poszczególnych Autorów.

