
UMOWA WYDAWNICZA 

nr ………………  

zawarta w dniu ………… r. w Warszawie 

pomiędzy:  

Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Warszawie (00-140), 

Aleja Solidarności 105, reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora ds. Ogólnych ……………. 

zwanego dalej „WYDAWCĄ” 

oraz 

…………… zam. ul. ……………………………………;  __-___ ………………… PESEL…………………………………… 

ORCID………………………………. 

 zwanym dalej „AUTOREM” 

zwanymi dalej „Stronami”.  

§ 1. 

1.   Przedmiotem niniejszej umowy jest utwór ……………………………………………….. do 

opublikowania w ……. tomie czasopisma  Przegląd Archeologiczny zwany w dalszej 

części umowy „Utworem”. 

2.  Z chwilą podpisania umowy AUTOR przenosi nieodpłatnie na WYDAWCĘ autorskie 

prawa majątkowe do Utworu, na następujących polach eksploatacji: (a) opublikowania 

Utworu, (b) zwielokrotniania, (c) publicznego odtwarzania, (d) wytwarzania 

egzemplarzy Utworu każdą techniką, (e) nadawania i reemitowania, (f) publicznego 

udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 

w czasie przez siebie wybranym. 

3.  Ponadto, AUTOR  (a) pozwala na sporządzanie i rozporządzanie opracowaniami 

Utworu, (b) zrzeka się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania przy zawarciu 

niniejszej Umowy, (c) przenosi prawo wykonywania zależnych praw autorskich do 

opracowań Utworu, (d) przenosi na WYDAWCĘ prawo do udzielania zgody na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań przez inne podmioty, na polach eksploatacji 

wymienionych w niniejszej Umowie. 



4.  AUTOR wyraża zgodę na wykonywanie przez WYDAWCĘ autorskich praw osobistych do 

Utworu, według potrzeb WYDAWCY wynikających z przyjętego przez niego sposobu 

rozpowszechniania Utworu dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź 

komercyjnych, w szczególności na: (a) dokonywanie zmian i uzupełnień, w tym 

poprawek redakcyjnych w Utworze, jakie WYDAWCA uzna za konieczne i niezbędne 

oraz rozpowszechnianie Utworze w takiej postaci; (b) decydowanie o 

rozpowszechnianiu całości lub części Utworze, samodzielnie lub połączeniu z innymi 

utworami.  

5.   WYDAWCA zobowiązuje się do rozpowszechnienia utworu drukiem w ciągu dwóch lat 

od dnia podpisania umowy. 

6.  W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 1. ust. 5 WYDAWCA traci prawa 

określone w § 1. ust. 2 i umowa przestaje obowiązywać. 

7.  AUTOR oświadcza i gwarantuje, że Utwór oraz wszystkie jego części składowe będzie 

wynikiem wyłącznie jego  twórczości bądź też wykorzystania zasobów z domeny 

publicznej/na otwartych licencjach i nie narusza praw majątkowych, lub osobistych lub 

innych praw osób trzecich obowiązujących przepisów prawa (w tym prawa do 

wizerunku), porządku publicznego ani dobrych obyczajów i nie zostało powierzone w 

zarząd jakiejkolwiek organizacji zbiorowego zarządzania.  

8.  AUTOR oświadcza, że do dnia podpisania umowy nie dokonał żadnych rozporządzeń 

autorskimi prawami majątkowymi, nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z tych 

praw, ani nie dokonał ograniczeń wykonywania autorskich praw osobistych i zależnych. 

9. WYDAWCA udostępni nieodpłatnie AUTOROWI – plik .pdf artykułu do upowszechniania.  

10. AUTOR rozumie i akceptuje fakt, że WYDAWCA udostępni Utwór na wolnej licencji 

Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC BY), dostępnej pod 

adresem http://creativecommons.org/licenses/4.0/ lub innej wersji językowej tej 

licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację 

Creative Commons. W związku z tym AUTOR zobowiązuje się nie wykonywać 

autorskich praw osobistych do Utworu w zakresie w jakim mogą one kolidować z 

postanowieniami tych licencji. 

 

 

 



§ 2. 

1. Jeżeli AUTOR narusza w swoim utworze prawa osób trzecich, na skutek czego powstają 

wobec WYDAWCY roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw 

majątkowych lub osobistych, bądź jakichkolwiek innych praw, AUTOR zobowiązuje się 

do ich zaspokojenia na własny koszt. 

 

§3.  

1. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami dotycząca wykonywania niniejszej Umowy, 

może odbywać się drogą elektroniczną.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz Załączników do niej wymagają formy pisemnej, 

pod rygorem nieważności. 

3. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową 

zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Wątpliwości dotyczące niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać w 

pierwszej kolejności polubownie. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej 

Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby WYDAWCY. 

5. AUTOR oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z informacją o przetwarzaniu przez 

WYDAWCĘ jego danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy. Informacja 

ta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

  

______________________________   

 _______________________________ 

AUTOR                                                 WYDAWCA 

 

 



 

Załącznik nr 1. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych                                                                                    

  

do umowy wydawniczej nr   ………… 

z dnia …………..                                                                         

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii 

Nauk, z siedzibą w Warszawie (00-140), Aleja Solidarności 105 (Wydawca).  

2) Kontakt z Wydawcą jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@iaepan.edu.pl.  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w celu realizacji umowy – podstawą prawną jest realizacja umowy, której stroną jest podmiot danych 

(art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 

(“Rozporządzenie 2016/679”); 

b) w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych Wydawcy wynikających z przepisów prawa, w 

szczególności z przepisów ubezpieczeniowych, zdrowotnych, podatkowych – podstawą prawną jest 

wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Wydawcy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679); 

c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Wydawcę – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Wydawcę (art. 6 

ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679). 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Wydawcy usługi 

związane z wykonywaniem umowy, takie jak: 

a) dostawcy usług księgowych i podatkowych, 

b) dostawcy systemów informatycznych i usług IT, 

c) operatorzy pocztowi i kurierzy, 

d) banki, 

e) podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, 

f) podmioty świadczące usługi prawne, 

g) innym podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji umowy.                                                                                  

  

mailto:iod@iaepan.edu.pl


5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy. Okres przetwarzania 

danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 

przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony 

przed takimi roszczeniami przez Wydawcy. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i 

przez czas wymagany przepisami prawa. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz 

ograniczenia przetwarzania danych. 

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych 

osobowych w państwie członkowskim Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych 

opartego na podstawie wskazanej w pkt 3c), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznego i 

prawidłowego przeprowadzenia procesu wydania publikacji, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie uniemożliwienie udziału w procesie publikowania tekstów w Wydawnictwie IAE PAN.                                                                                   

 


