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O Ś W I A D C Z E N I E  

 

Oświadczam, że wymieniony artykuł jest mojego autorstwa. Wszelkie prawa własności 

intelektualnej dotyczące artykułu należą do mnie oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób 

trzecich.  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do mojego 

artykułu na rzecz Wydawnictwa Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku na następujących polach 

eksploatacji: 

 

a) rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie, jakąkolwiek techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w nieograniczonej ilości egzemplarzy i bez 

ograniczeń terytorialnych i czasowych; 

b) publiczne lub niepubliczne wystawienie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do utworu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

c)  odpłatne lub nieodpłatne: wprowadzanie do obrotu, użyczenie oraz zbycie, przekazanie, 

najem, dzierżawa, udzielanie licencji oraz przeniesienie praw do utworu – w całości lub 

jakiejkolwiek części,  

d) przechowywanie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, serwera, wszelkiego rodzaju 

nośników optycznych, twardych dysków, sieci wewnętrznych,  

e) dokonywanie opracowań utworu bez zgody i wiedzy Autora, 

f)   dokonywanie czynności, o których mowa w pkt a)-d) w stosunku do utworu, o którym mowa 

w pkt e). 

 

Redakcja Wydawnictwa Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku zdecyduje o terminie oraz 

sposobie publikowania i udostępniania artykułu osobom trzecim w celu jego rozpowszechniania. 
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