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Oświadczenie autorskie do publikacji
* pola obowiązkowe
 
*I. Dane zgłaszającego
*II. Oświadczenie
 Oświadczam, że publikacja jest afiliowana do dorobku Akademii Mazowieckiej w Płocku
Publikacja w czasopiśmie
1. Dane artykułu
1.3.* Autorzy (pełne imiona i nazwiska)
Monografia
1.* Charakterystyka formalna
Rozdział w monografii wieloautorskiej / Hasło encyklopedyczne
1. Dane rozdziału
1.1.* Charakterystyka formalna
Redakcja czasopisma
Inne (publikacja dydaktyczna, popularyzatorska)
*1. Charakterystyka formalna
2. Dane publikacji (należy wypełnić tylko w przypadku, gdy publikacja jest rozdziałem, fragmentem innego dokumentu)
Przez pojęcie należy rozumieć „miejsce prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę do opracowania publikacji naukowej lub monografii naukowej (…) W przypadku wskazania przez autora wielu afiliacji w jednej publikacji naukowej lub monografii naukowej punkty może otrzymać tylko jedna jednostka, wybrana przez autora”.
Źródło: Rozporządzenie MNiSW w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom (Dz. U. 2016, poz. 2154)
Abstrakt konferencyjny
1.1.* Charakterystyka formalna
2. Dane publikacji
2. Dane czasopisma
2.1.* Charakterystyka formalna
2.5.* Tom/Numer
Uwagi: - należy policzyć autorów wszystkich rozdziałów; - w przypadku wystąpienia jednej osoby w kilku rozdziałach – osobę liczymy tylko raz; - nie wliczamy redaktorów, ponieważ chodzi wyłącznie o autorów
4.* Autorzy lub redaktorzy (pełne imiona i nazwiska)
2. Dane całości (monografii, z której jest rozdział, fragment)
Uwagi: - należy policzyć autorów wszystkich rozdziałów; - w przypadku wystąpienia jednej osoby w kilku rozdziałach – osobę liczymy tylko raz; - nie wliczamy redaktorów, ponieważ chodzi wyłącznie o autorów
1.4.* Autorzy (pełne imiona i nazwiska)
2.3.* Autorzy lub redaktorzy (pełne imiona i nazwiska)
6.* Tom/Numer
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Mazowiecką z siedzibą w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, będącą Administratorem Danych Osobowych, moich danych w celu zamieszczania ich w bazie bibliograficznej „Publikacje pracowników Akademii Mazowieckiej w Płocku” (na podstawie art. 4c ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki), jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem bazy. Oświadczam, że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie, posiadam wiedzę o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawie
 
3. Dane publikacji (całości)
Uwagi: - należy policzyć autorów wszystkich rozdziałów; - w przypadku wystąpienia jednej osoby w kilku rozdziałach – osobę liczymy tylko raz; - nie wliczamy redaktorów, ponieważ chodzi wyłącznie o autorów
2.4.* Autorzy (pełne imiona i nazwiska)
3.3.* Autorzy lub redaktorzy (pełne imiona i nazwiska)
2.3.* Autorzy (pełne imiona i nazwiska)
3.* Dane całości (zbioru, w którym znajduje się abstrakt)
3.3.* Autorzy lub redaktorzy (pełne imiona i nazwiska)
Data i podpis
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Mazowiecką z siedzibą w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, będącą Administratorem Danych Osobowych, moich danych w celu zamieszczania ich w bazie bibliograficznej „Publikacje pracowników Akademii Mazowieckiej w Płocku” (na podstawie art. 4c ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki), jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem bazy. Oświadczam, że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie, posiadam wiedzę o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przedmiotowych danych jest dozwolone prawem Unii oraz prawem polskim, a zatem art. 22 ust. 1 powyższego rozporządzenia nie znajduje zastosowania.
Wyrażam zgodę, aby moje dane pozostały w bazie danych Uczelni przez okres 50 lat.
Dane są przekazywane do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.
 
Data i podpis
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Mazowiecką z siedzibą w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, będącą Administratorem Danych Osobowych, moich danych w celu zamieszczania ich w bazie bibliograficznej „Publikacje pracowników Akademii Mazowieckiej w Płocku” (na podstawie art. 4c ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki), jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem bazy. Oświadczam, że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie, posiadam wiedzę o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przedmiotowych danych jest dozwolone prawem Unii oraz prawem polskim, a zatem art. 22 ust. 1 powyższego rozporządzenia nie znajduje zastosowania.
Wyrażam zgodę, aby moje dane pozostały w bazie danych Uczelni przez okres 50 lat.
Dane są przekazywane do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Mazowiecką z siedzibą w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, będącą Administratorem Danych Osobowych, moich danych w celu zamieszczania ich w bazie bibliograficznej „Publikacje pracowników Akademii Mazowieckiej w Płocku” (na podstawie art. 4c ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki), jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem bazy. Oświadczam, że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie, posiadam wiedzę o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do cofnięcia zgody
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Mazowiecką z siedzibą w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, będącą Administratorem Danych Osobowych, moich danych w celu zamieszczania ich w bazie bibliograficznej „Publikacje pracowników Akademii Mazowieckiej w Płocku” (na podstawie art. 4c ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki), jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem bazy. 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Mazowiecką z siedzibą w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, będącą Administratorem Danych Osobowych, moich danych w celu zamieszczania ich w bazie bibliograficznej „Publikacje pracowników Akademii Mazowieckiej w Płocku” (na podstawie art. 4c ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki), jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem bazy. Oświadczam, że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie, posiadam wiedzę o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Data i podpis
wniesienia skargi do organu nadzorczego.         
         Podanie przedmiotowych danych jest dozwolone prawem Unii oraz prawem polskim, a zatem art. 22 ust. 1 powyższego rozporządzenia nie znajduje zastosowania.
         Wyrażam zgodę, aby moje dane pozostały w bazie danych Uczelni przez okres 50 lat.
         Dane są przekazywane do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.
Data i podpis
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. 	Podanie przedmiotowych danych jest dozwolone prawem Unii oraz prawem polskim, a zatem art. 22 ust. 1 powyższego rozporządzenia nie znajduje zastosowania. 	Wyrażam zgodę, aby moje dane pozostały w bazie danych Uczelni przez okres 50 lat. 	Dane są przekazywane do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.
Data i podpis
Oświadczam, że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie, posiadam wiedzę o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. 	Podanie przedmiotowych danych jest dozwolone prawem Unii oraz prawem polskim, a zatem art. 22 ust. 1 powyższego rozporządzenia nie znajduje zastosowania. 	Wyrażam zgodę, aby moje dane pozostały w bazie danych Uczelni przez okres 50 lat. 	Dane są przekazywane do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.
Data i podpis
	Podanie przedmiotowych danych jest dozwolone prawem Unii oraz prawem polskim, a zatem art. 22 ust. 1 powyższego rozporządzenia nie znajduje zastosowania. 	Wyrażam zgodę, aby moje dane pozostały w bazie danych Uczelni przez okres 50 lat. 	Dane są przekazywane do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.
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