
 

Nr publikacji ……………………………. 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 

§ 1 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………….., zam. w  ……….…………..………...……….…………..….. 

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

oświadczam, że posiadam wyłączne majątkowe prawo autorskie do utworu: ……………………….), zwanego 

dalej Utworem, w zakresie niezbędnym do dysponowania nim zgodnie z § 2 niniejszego oświadczenia. 

 

§ 2 

Nawiązując do wcześniejszych ustaleń wyrażam zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Szkołę Główną 

Handlową w Warszawie, zwaną dalej Wydawcą, z Utworu w następujący sposób: 

1) Umieszczenie w publikacji pt. ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………… 

2) Z dniem podpisania oświadczenia udzielam Wydawcy niewyłącznej i nieodwołalnej licencji do korzystania 

z Utworu, z prawem do udzielania sublicencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, a także 

do udostępniania całości lub fragmentów Utworu osobom trzecim. 

3) Licencja określona w ust. 2 obejmuje następujące pola eksploatacji:  

a) digitalizacji Utworu dowolną techniką do formatu wybranego przez Wydawcę; 

b) utrwalania Utworu w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcje serwerów; 

c) zwielokrotniania Utworu techniką drukarską, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, bez żadnych 

ograniczeń ilościowych w postaci książki elektronicznej (ebook), jak i w sieciach multimedialnych, w tym 

typu internet i intranet a także poprzez wydruk komputerowy, na każdym znanym w dacie podpisania 

niniejszej umowy nośniku;  

d) rozpowszechniania Utworu, w szczególności poprzez płatne i bezpłatne rozpowszechnianie oryginału lub 

egzemplarzy, na których Utwór lub jego fragmenty utrwalono (w szczególności utrwalonych technikami, 

o których mowa w pkt b), w tym w postaci wydawnictw książkowych (drukowanych), wydawnictw 

elektronicznych, w postaci ebooka, na każdym znanym w dacie podpisania niniejszej umowy nośniku;  

e) udostępniania, w tym także przesyłania za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności 

internetu i intranetu, w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publicznego udostępniania w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do Utworu czy jego fragmentu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym. 

4) Upoważniam Wydawcę do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu. 

 

§ 3 

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję brzmienie noty copyright: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

Warszawa ……………………….. 

 

§ 4 

Oświadczam, że Utwór jest wolny od wad prawnych. W razie skierowania przeciwko SGH roszczeń przez osoby 

trzecie z tytułu naruszenia – w wyniku korzystania przez SGH z utworu, określonego w § 1 w zakresie, ustalonym 

w § 2 niniejszego oświadczenia – przysługujących im praw autorskich, zobowiązuję się do pełnego zaspokojenia 

powyższych roszczeń. 

 

§ 5 

W zakresie w niniejszym oświadczeniu nieuregulowanym odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

         

 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie 

 

1. Administrator  

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. 

Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”. 

2. Inspektor Ochrony Danych  



 

Administrator  wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail 

iod@sgh.waw.pl. 

3. Cel przetwarzania danych  

Celem przetwarzania danych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie umowy, jej realizacja, 

rozliczenie i archiwizacja. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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), zwanego dalej RODO. 

5. Informacja o odbiorcach danych  

W przypadku korzystania przez Administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione 

na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do 

zachowania poufności przetwarzanych danych. 

6. Obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji. 

7. Czas przetwarzania  

Dane osobowe zawarte w umowie przetwarzane będą przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-

księgowej. 

8. Prawa związane z przetwarzaniem 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.  

Na podstawie udostępnionych danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu 

art. 22 RODO. 

9.  Informacja o prawie wniesienia skargi  

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

 
         ………………………………….

               podpis Autora i data 

 

 


