
…………………………………………… …………………………………………… 
imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy (miejscowość i data) 
 
…………………………………………… 
ulica, nr domu i mieszkania 
 
…………………………………………… 
kod pocztowy, miejscowość 
 
…………………………………………… 
telefon kontaktowy oraz adres e-mail 
 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA (WSPÓŁAUTORA) ARTYKUŁU 

 złożone w związku z publikacją artykułu  

w Roczniku Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” /  

publikacji z serii „Monografie i Materiały MGPE” 

 

 
Oświadczam, że: 
1. Jestem autorem/współautorem* artykułu naukowego (dalej: „Artykuł”), pt. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
a mój wkład w jego powstanie stanowi …... % oraz, że przysługują mi prawa autorskie do artykułu. 

2. Artykuł nie został dotąd opublikowany ani złożony w innej redakcji. 

3. Materiał ilustracyjny stanowiący element Artykułu (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy, itp.) jest 

mojego autorstwa/nie jest mojego autorstwa* i przysługują mi prawa autorskie do tego materiału. 

4. Artykuł przekazuję Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” nieodpłatnie do 

publikacji i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji w periodyku „Rocznik Muzeum 

»Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie«” (art. 50 pkt. 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych - tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. 

zm.), w szczególności przekazuję prawo do: 

a) utrwalania tekstu i jego fragmentów, 

b) zwielokrotnienia tekstu i jego fragmentów wszelkimi możliwymi technikami przemysłowymi, 

a w szczególności poligraficznymi i komputerowymi oraz rozpowszechniania egzemplarzy 

zwielokrotnionego tekstu i jego fragmentów w dowolnej liczbie nakładów i egzemplarzy, 

c) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego tekstu i jego fragmentów, 

d) wprowadzenia tekstu i jego fragmentu do pamięci komputera, rozpowszechniania go w sieci 

Internet lub na nośnikach elektronicznych. 

 

 

…………………………………………… 
podpis 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Informacja o danych osobowych 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny 

w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi 

osobowymi można skontaktować się również: iod@muzeumgpe-chorzow.pl. 

2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne zawarcia 



i wykonania umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych osobowych, to niemożliwym będzie 

zawarcie i wykonanie umowy, a w szczególności publikacja Artykułu. 

3. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, w celu 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze takich jak przetwarzanie danych 

związane ze sprawozdawczością, archiwizacją oraz w celach wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w postaci dochodzenia roszczeń 

wynikających z umowy oraz obrony przed takimi roszczeniami.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) 

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich prostowania, żądania ich usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Muzeum może udostępnić Pani/Pana dane osobowe jeśli będzie to konieczne do należytego 

wykonania umowy, praw i obowiązków Muzeum lub wynikać będzie z przepisów prawa. 

Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom upoważnionym przez Muzeum lub innym 

odbiorcom danych, takim jak: bank, kancelaria prawna, kurier, poczta. 

7. Muzeum nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do podmiotu trzeciego, organizacji 

międzynarodowej i nie będzie dokonywał tzw. profilowania. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a) w celu zawarcia i wykonania umowy, do czasu kiedy umowa obowiązuje i upływu terminów 

przedawnienia roszczeń z niej wynikających,  

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, do czasu 

wygaśnięcia tych obowiązków, 

c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, do czasu ustania prawnej możliwości ich realizacji. 

 

 
…………………………………………… 

data i podpis  


