
 

 

OŚWIADCZENIE 

 AUTORKI/AUTORA TEKSTU/ILUSTRACJI DO CZASOPISMA 

 

imię i nazwisko  

adres zamieszkania 

 

 

e-mail  

 

 1. Autorka/Autor oświadcza, że stworzyła tekst/ilustrację1, pt. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................

........................., 

który zgłasza do zamieszczenia w czasopiśmie pt. SILNE. Aperiodyk społeczny. 

2. Autorka/Autor oświadcza, że Utwór stanowi dzieło oryginalne i że przysługują jej/jemu doń prawa 

autorskie, zarówno osobiste, jak i majątkowe.  

3. Autorka/Autor oświadcza, że Utwór nie zawiera treści zniesławiających lub naruszających dobra 

osobiste innych osób i że nie są znane jej/jemu żadne okoliczności, które mogłyby narazić redakcję na 

odpowiedzialność względem osób trzecich z tytułu wydania lub rozpowszechnienia Utworu. 

4. Autorka/Autor przyjmuje do wiadomości, że w razie złożenia nieprawdziwych oświadczeń (pkt. 2. i 

3. niniejszego Oświadczenia), poniesie odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez redakcję. 

5. Autorka/Autor udziela Stowarzyszeniu Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom z siedzibą w Łodzi, Kpt. 

Franciszka Żwirki 1C/4D, 90-448 Łódź reprezentowanemu przez redaktorkę naczelną czasopisma Silne. 

Aperiodyk społeczny niewyłącznej licencji do korzystania z praw majątkowych autorskich do Utworu na 

wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, także udostępniania za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w 

tym w sieci Internet oraz w telefonii mobilnej, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym oraz odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera i przechowywania 

w pamięci komputera i dyskach zewnętrznych, pendrive'ach. 

6. Licencja jest nieograniczona pod względem terytorialnym i czasowym. 

7. Publikacja będzie udostępniana na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie 

niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0). Licencja udzielona 

nieodpłatnie. 

 

 

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

Data i podpis Autorki/Autora 

 

 

 

1  zakreślić odpowiednie 



 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od autorów/ek jest Stowarzyszenie Łódzkie 

Dziewuchy Dziewuchom z siedzibą w Łodzi, Kpt. Franciszka Żwirki 1C/4D, 90-448 Łódź. 

2.  Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

w Rozporządzeniu 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) oraz Ustawy RP z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych, służąca stosowaniu w/w rozporządzenia UE (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

3. Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu publikacji utworu. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do opublikowania utworu 

w czasopiśmie. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich usunięcia 

lub poprawienia. 

 

Klauzula zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu publikacji utworu. Przyjmuję do 

wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom z 

siedzibą w Łodzi, Kpt. Franciszka Żwirki 1C/4D, 90-448 Łódź. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały 

zebrane. 

 

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

Data i podpis Autorki 

 


