
UMOWA WYDAWNICZA NR ……. 

zawarta w dniu …………………. w Rzeszowie pomiędzy: 

 

Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Rzeszowie,  

al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, NIP: 8130266999, REGON: 000001749,  

reprezentowaną przez prof. dr. hab. Grzegorza Ostasza – Prorektora ds. współpracy międzyna-

rodowej, zwaną w dalszej treści Wydawcą 

 

a 

 

1.  ..................................................................................................................................................  

 .......... (imię, nazwisko, nr pesel, dowód osobisty: numer i seria, dokładny adres zamieszkania) 

2.  ..................................................................................................................................................  

 .......... (imię, nazwisko, nr pesel, dowód osobisty: numer i seria, dokładny adres zamieszkania) 

3.  ..................................................................................................................................................  

 .......... (imię, nazwisko, nr pesel, dowód osobisty: numer i seria, dokładny adres zamieszkania) 

4.  ..................................................................................................................................................  

 .......... (imię, nazwisko, nr pesel, dowód osobisty: numer i seria, dokładny adres zamieszkania) 

5.  ..................................................................................................................................................  

 .......... (imię, nazwisko, nr pesel, dowód osobisty: numer i seria, dokładny adres zamieszkania) 

6.  ..................................................................................................................................................  

 .......... (imię, nazwisko, nr pesel, dowód osobisty: numer i seria, dokładny adres zamieszkania) 

7.  ..................................................................................................................................................  

 .......... (imię, nazwisko, nr pesel, dowód osobisty: numer i seria, dokładny adres zamieszkania) 

8.  ..................................................................................................................................................  

 .......... (imię, nazwisko, nr pesel, dowód osobisty: numer i seria, dokładny adres zamieszkania) 

9.  ..................................................................................................................................................  

 .......... (imię, nazwisko, nr pesel, dowód osobisty: numer i seria, dokładny adres zamieszkania) 

10.  ................................................................................................................................................  

 .......... (imię, nazwisko, nr pesel, dowód osobisty: numer i seria, dokładny adres zamieszkania) 

 

Każda z osób wymienionych powyżej w punktach 1-10, zwana w dalszej treści Autorem,  

a wszystkie łącznie Autorami, reprezentowana jest przez pełnomocnika Panią/Pana 

………………………………………. (zwanego w dalszej treści Wydziałowym Redaktorem 

Naczelnym), na podstawie pełnomocnictwa udzielonego łącznie z wyrażeniem zgody na prze-

niesienie majątkowych praw autorskich, zwanego w dalszej treści Oświadczeniem, a wszystkie 

łącznie Oświadczeniami, załączonych do niniejszej Umowy i stanowiących jej integralną 

część. 

§ 1 

Każdy z Autorów przenosi nieodpłatnie na Wydawcę wszelkie przysługujące mu majątkowe 

prawa autorskie do utworu szczegółowo opisanego w załączonym Oświadczeniu danego  

Autora (w dalszej treści Utwór) w zakresie nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzą-

dzania Utworem w kraju i za granicą, w całości lub w dowolnej jego części, na polach eksplo-

atacji wskazanych w Oświadczeniu. 



§ 2 

Przeniesienie na Wydawcę majątkowych praw autorskich do Utworu i przyjęcie Utworu do 

wydania następuje w dniu zawarcia Umowy. Z chwilą zawarcia Umowy każdy z Autorów prze-

nosi na Wydawcę również własność nośników, na których utrwalono Utwór, bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

§ 3 

1. Wydawca jest zobowiązany do wydania czasopisma/monografii z Utworem każdego  

z Autorów w liczbie ustalonej przez Wydziałowego Redaktora Naczelnego, tj. …….. egz. 

w formie książkowej, …….. egz. w formie cyfrowej.  

2.  Wydawcy przysługuje prawo wydrukowania …….. egzemplarzy dodatkowych czasopi-

sma/monografii w celach promocyjnych, których nie wlicza się do nakładu podstawowego.  

3. Wydawca jest zobowiązany do wydania Utworu w ciągu ……………………………. licząc 

od dnia zawarcia Umowy. Cenę jednego egzemplarza czasopisma/monografii ustala kie-

rownik Oficyny Wydawniczej. 

4. Autor nie otrzymuje egzemplarzy autorskich czasopisma/monografii, w którym jest za-

mieszczony jego Utwór. 

5. Wydawca może odstąpić od Umowy w przypadku: 

1) otrzymania negatywnych recenzji wydawniczych, 

2) nienaniesienia przez Autora poprawek zaproponowanych przez recenzenta,  

3) nieprzyjęcia artykułu do wydania przez Komitet Redakcyjny czasopisma/monografii,  

4) stwierdzenia naruszenia przez Autora praw autorskich do Utworu, 

5) innych przyczyn niezależnych od Autora – Autorowi nie przysługuje dodatkowe od-

szkodowanie za odstąpienie Wydawcy od wydania i rozpowszechniania Utworu, 

6) stwierdzenia fałszowania wyników badań lub dokonania oszustwa naukowego. 

6. Wydawca ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia, kiedy dowiedział 

się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 

§ 4 

Strony Umowy ustalają brzmienie noty copyright: 

Copyright © by Politechnika Rzeszowska, Rzeszów _______________ . 

§ 5. 

Klauzula informacyjna 

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 oso-

bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) 

zwanym dalej Rozporządzeniem, Zamawiający informuje iż: 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Politechnika Rzeszowska im. Igna-

cego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. 

+48 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres e-mail: 

iod@prz.edu.pl. 

3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu:  



a) realizacji postanowień niniejszej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b1 Rozporzą-

dzenia,  

b) wypełnienia przez Zamawiającego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 200 z późn. zm, a także z innych obowiązujących przepisów prawa – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c2 Rozporządzenia. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia niniejszej umowy. Konse-

kwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. 

5. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą: właściwe organy podatkowe, a także 

inni odbiorcy w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcą 

danych może być także podmiot działający na zlecenie Zamawiającego (administratora da-

nych), np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w sys-

temach informatycznych. 

6. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organi-

zacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania ni-

niejszej umowy, a po tym okresie przechowywane dla celów i przez czas oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Po upły-

wie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie ano-

nimizowane. 

8. Wykonawca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ogra-

niczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do 

ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa. 

9. Wykonawca posiada prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez 

złożenie wniosku do Zamawiającego o ich przeniesienie. 

10. Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwa-

rzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. 

11. Dane osobowe Wykonawcy nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowa-

nia decyzji (w tym profilowaniu). 
1 Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: 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. 
2 Art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze. 

§ 6 

1. Integralną część Umowy stanowią Oświadczenia, a wszystkie zawarte w nich postanowie-

nia, w szczególności upoważnienia udzielone Wydawcy, są prawnie wiążące. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy oraz odstąpienia od niej wymagają formy pi-

semnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wydawcy i dla Autorów reprezentowanych przez Wydziałowego Redaktora Naczelnego. 

 

Za Wydawcę:             Za Autorów: 

 

………………………..………….    ……………………..……………. 


