UMOWA WYDAWNICZA NR ………..

zawarta w dniu ………………………… r. pomiędzy:
EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska z siedzibą we Wrocławiu (53-311), ul. Drukarska
45/38, NIP: 547-183-00-63, REGON: 385633764, e-mail: edusfera@jurczykromanowska.pl
wydawcą czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”, Rej. Pr. 3267, reprezentowanym przez
Ewę Jurczyk-Romanowską, zwaną dalej Wydawcą,
a
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
1

zwanym dalej Zlecającym.
§1
1.

Przedmiotem umowy jest przygotowanie do publikacji oraz opublikowanie w formie

drukowanej i elektronicznej przez Wydawcę artykułu naukowego autorstwa Pana/Pani
…………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….2
pt. ………………..……………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………,
zwanego dalej „artykułem naukowym”.
2.

Wydawca oświadcza, że „artykuł naukowy” został przygotowany zgodnie z

obowiązującymi dla czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”

wytycznymi i został

zarejestrowany pod numerem………………………..
3.

Wydawca oświadcza, że artykuł naukowy zostanie poddany podwójnej ślepej recenzji

naukowej.
1

Zlecającym jest osoba przyjmująca odpowiedzialność za prawidłowe realizowanie umowy wydawniczej. Może
to być: autor artykułu, jednostka organizacyjna zatrudniająca autora lub inny podmiot. W przypadku, gdy
zlecającym jest inny niż autor podmiot, zawarcie umowy wydawniczej następuje za zgodą autora potwierdzonej
podpisem. W przypadku, w którym autor nie jest dysponentem autorskich praw majątkowych, umowa
wydawnicza może być zawarta po udzieleniu zgody również przez dysponenta praw autorskich.
2
Należy wskazać wszystkich autorów artykułu.

4.

Wydawca oświadcza, że uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji i ustosunkowanie się

do uwag recenzentów jest warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji w czasopiśmie
„Wychowanie w Rodzinie”.
5.

Wydawca oświadcza, że w dniu zawarcia niniejszej umowy czasopismo „Wychowanie

w Rodzinie” jest indeksowane w następujących bazach czasopism naukowych:
IndexCopernicus, POL-Index, CEEOL, BazHum, CEJSH, CEON, ARIANTA, EBSCO,
ERICH Plus.
§2
1. Zlecający udziela zgody na wydanie w formie drukowanej i elektronicznej artykułu
przygotowanego w języku3 …………………………. „artykułu naukowego”, o którym mowa
w §1.
2. Zlecający udziela zgody na umieszczanie elektronicznej wersji artykułu w repozytoriach i
bazach czasopism naukowych.
3. Wydawca oświadcza, że zgodnie z polityką wydawniczą czasopisma „Wychowanie w
Rodzinie” wersja drukowana czasopisma jest wersją pierwotną.
§3
Wszelkie kwestie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do tekstu „artykułu
naukowego” w czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie” oraz inne zobowiązania Autora i
wymagane prawem zgody określone zostały w Oświadczeniach4 Autora „artykułu
naukowego”, których wydanie poprzedza zawarcie niniejszej umowy.
§4
1.

Koszt publikacji „artykułu naukowego” wynosi5 ………………. brutto (słownie złotych:

……………………….) i zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania umowy,
uwzględniają koszty bezpośrednie i pośrednie.
2.

Koszt publikacji płatny jest w dwóch transzach:6 ……………………………… tytułem

opłaty za recenzję oraz7 …………………………………………. tytułem opłaty za publikację.
Opłata za publikację jest wnoszona jedynie w przypadku uzyskania dwóch pozytywnych
recenzji „artykułu naukowego”, o którym mowa w §1.
3.

Z tytułu publikacji „artykułu naukowego” Zlecający zobowiązuje się do pokrycia

kosztów wydania publikacji, o której mowa w § 1 ust. 1 do kwoty brutto: ……………..
(słownie złotych: ………………………………..…………..) na rachunek bankowy Wydawcy,
prowadzony w ING Bank Śląski o numerze 68 1050 1575 1000 0092 7612 2489 (konto
złotówkowe) lub INGBPLPW 03 1050 1575 1000 0097 4342 8337 (konto walutowe).

3

Wstawić: polskim lub angielskim
Na oświadczenia te składają się: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
Oświadczenie o autorskich prawach osobistych, Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.
5
Wstawić: 1550 PLN dla tekstów polskojęzycznych lub 500 EUR dla tekstów anglojęzycznych
6
Wstawić: 300 PLN dla tekstów polskojęzycznych lub 100 EUR dla tekstów anglojęzycznych
7
Wstawić: 1250 PLN dla tekstów polskojęzycznych lub 400 EUR dla tekstów anglojęzycznych
4

4.

Dopuszcza się możliwość pokrycia kosztów publikacji przez podmiot inny niż

Zlecający8. Zlecający wskazuje podmiot pokrywający koszt publikacji na formularzu „Dane
do faktury”. Zlecający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne niewywiązanie się
innego podmiotu z deklaracji pokrycia kosztów publikacji „artykułu naukowego”.
5.

Przekazanie środków nastąpi na podstawie niniejszej umowy, w terminie 14 dni od

daty wystawienia przez Wydawcę faktury.
§5
1. Strony ustalają, że każda z nich może odstąpić od umowy jedynie z ważnych przyczyn
nie leżących po Stronie odstępującej, nie dających się wcześniej przewidzieć przez Strony,
po

uprzednim

powiadomieniu

drugiej

Strony

o

podstawach

tej

decyzji

oraz

udokumentowaniu przyczyn.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wydawca zwróci Zlecającemu wpłaconą przez
niego na cel określony niniejszą umową kwotę, pomniejszoną o dotychczas poniesione,
udokumentowane koszty przygotowania do publikacji ”artykułu naukowego”.
§6
1. Administratorem danych osobowych jest Wydawca, z którym można się kontaktować w
sposób podany na stronie www.jurczykromanowska.pl
2.

Dane osobowe zawarte w przesłanych dokumentach wydawniczych przetwarzane są

wyłącznie w celu opublikowania „artykułu naukowego” na podstawie dobrowolnie
wyrażonej zgody.
3.

Zakres

pozyskanych

danych

osobowych

obejmuje

wyłącznie

dane

zawarte

w formularzach przygotowanych przez Wydawcę.
4.

Dane osobowe będą przechowywane na czas konieczny do wydania numeru ale nie

dłużej niż przez 36 miesięcy od ich pozyskania lub 12 miesięcy od daty przedawnienia
ewentualnych roszczeń.
5.

Stronie umowy przysługuje:

1)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)

prawo do sprostowania swoich danych;

3)

prawo do usunięcia danych osobowych;

4)

prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

5)

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

6)

prawo do przenoszenia danych;

7)

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8)

8

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Innym podmiotem może być w szczególności jednostka zatrudniająca Zlecającego, jednostka finansująca
badania naukowe.

6.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie

wydawniczym (konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w
procesie wydawniczym).
7.

Przekazane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również

w formie profilowania.
§7
Wydawca oświadcza, że posiada status podatnika zwolnionego z podatku VAT na
podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
§8
1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy

ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.

Załączniki do umowy: (1) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych, Oświadczenie o autorskich prawach osobistych i etyce publikacyjnej,
Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych - stanowią jej integralną część.
3.

Wszelkie zmiany treści umowy i jej uzupełniania powinny być wprowadzone w formie

pisemnej jako aneks do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
§9
1.

W przypadku sporów wynikających z treści niniejszej umowy, właściwy będzie sąd dla

strony pozwanej.
2.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze stron.

_______________________________

__________________________

Zlecający

EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska
Wydawca

Wyrażający zgodę na zawarcie niniejszej umowy9:

_______________________________
Autor

9

__________________________
Dysponent autorskich praw majątkowych

Trzeba wypełnić jedynie w sytuacji, kiedy Zlecającym nie jest Autor (np. Zlecającym jest instytucja
zatrudniająca Autora).

