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Przekazanie praw autorskich/Transfer of Copyright
UWAGA: Skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia należy przesłać na adres

redakcja@inzynieria-biomedyczna.com
Uwaga: proszę wypełnić prawą kolumnę:
Tytuł artykułu
Autorzy rozdziału w
kolejności podanej w pracy
oraz tytuły/stopnie naukowe
Pełne afiliacje wszystkich
autorów
Osoba odpowiedzialna w
imieniu wszystkich Autorów
za przesłany rozdział/artykuł.
Adres pocztowy osoby
odpowiedzialnej
Telefon (y) osoby
odpowiedzialnej
e-mail osoby odpowiedzialnej

Jako Osoba odpowiedzialna za wyżej wymienioną pracę oświadczam, że
1. Otrzymała(e)m zgodę na reprezentowanie pozostałych Autorów odnośnie powyższego artykułu.
2. Wszyscy Autorzy są świadomi, że są współautorami powyższej pracy i wyrażają zgodę na publikację w formie
tradycyjnego podręcznika, a także podręcznika internetowego Open Acces oraz przeniesienie praw autorskich.
3. Każdy Autor wyraża zgodę na rezygnację z honorarium, teraz i w przyszłości.
4. Autorzy przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na otrzymanie wydanego artykułu wersji elektronicznej na
podany email.
5. Autorzy oświadczają, że praca nie była nigdzie publikowana i stanowi oryginalny dorobek Autorów lub przegląd
tematyki opracowany osobiście przez Autorów.
6. Autorzy oświadczają, że żaden fragment pracy nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw Autorów prac
cytowanych. Żaden fragment pracy nie jest skopiowany z innej pracy wydanej drukiem bądź z opracowań dostępnych
w Internecie.
7. Autorzy oświadczają, że ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób
trzecich.
8. Autorzy oświadczają, że mają zgodę odpowiednich gremiów swojego Pracodawcy na prezentację wyników prac
klinicznych i wyników prac badawczych.
9. Autorzy zachowują prawo do prezentacji na zewnątrz materiału przedstawionego w pracy, pod warunkiem podania
źródła (tak zwany Self archiving).
[...] Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
wydawniczego wydawcy w osobie Jacka Doskocza i firmie obsługującej Marifa Zarządzanie Własnością intelektualną Sp.
z o.o. REGON: 022338696
[…] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych firmie obsługującej Marifa
Zarządzanie Własnością intelektualną Sp. z o. o. REGON: 022338696
Przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U.
2016 r. poz. 922.

Imię, nazwisko osoby odpowiedzialnej (drukowanymi)
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Miejscowość

Podpis

Uwaga: jeżeli ten dokument przekroczy 1 stronę, Imię, nazwisko osoby odpowiedzialnej i podpis musi się znaleźć każdej stronie.
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