Redakcja Czasopisma
Naukowo-Technicznego
Górnictwa Rud „CUPRUM”
ul. gen. Wł. Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław

Oświadczenie1
Oświadczam(y), (imię i nazwisko Autora/współautorów)
....................................................................................................................................................................................
Ŝe praca pt. ................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
nie była wcześniej publikowana (pod tym samym lub innym tytułem, nie stanowi równieŜ części innej publikacji).
Wkład poszczególnych autorów w powstawanie publikacji:
………………………………………………………………………………………………...…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Do powstania publikacji przyczyniły się następujące podmioty (instytucje) – poprzez wkład:
a)

merytoryczny - ………………………………………………………………………………

b)

rzeczowy - ……………………………………………………………………………………

c)

finansowy - …………………………………………………………………………………...

d)

inny, o charakterze ………………………….. - ……………………………………………

Jako zgłaszający ponoszę/ponosimy* całkowitą odpowiedzialność za treść złoŜonej publikacji i oświadczam(y), Ŝe
nie narusza ona praw autorskich innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
2
i prawach pokrewnych.
Będąc/nie będąc* pracownikiem(ami) KGHM CUPRUM wyraŜam(y) zgodę/nie wyraŜam(y) zgody* na
nieograniczone w czasie, nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych do wykorzystania
przedmiotowego manuskryptu/artykułu/pracy, w działalności wydawniczej KGHM CUPRUM na następujących
polach eksploatacji:
a) publicznego udostępniania i rozpowszechniania w wersji drukowanej i elektronicznej,
b) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono (wprowadzenia do obrotu, uŜyczenia
oryginału albo egzemplarzy).
WyraŜam(y) zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KGHM CUPRUM dla celów związanych
z publikacją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Dotyczy artykułu przeznaczonego do opublikowania na łamach Czasopisma Naukowo-Technicznego Górnictwa
Rud „CUPRUM”.

.................................................................
data i podpis/y
*) niepotrzebne, skreślić

1

Proszę uzupełnić oraz podpisać oświadczenie i odesłać na adres Wydawnictwa (KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum
Badawczo-Rozwojowe, ul. gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław). Prace odesłane bez dołączonego oświadczenia
nie zostaną opublikowane.
2

JeŜeli Autor/Autorzy dostarcza/ają w celu opublikowania obcy materiał ilustracyjny (ilustracje, tabele, wykresy itp.)
to zobowiązuje/ą się uzyskać zezwolenie niezbędne do ich reprodukowania oraz przekazać je wydawcy. Autor/Autorzy
zabezpiecza/ają wydawcę od wszelkich roszczeń lub naruszeń własności związanych z tym materiałem ilustracyjnym.

