
Niniejszym oświadczam, że przekazuję na rzecz Agencji Managerskiej VIP for You z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim przy ul. 
Namysłowskiej 104 artykuł pt.:

...................................................................................................................................................................................................................

z przeznaczeniem do publikacji w czasopiśmie naukowym „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, wydawanym przez Agencję 
Managerską VIP for You.

Wyrażam zgodę na:
publikację mojego artykułu w całości w wersji drukowanej i elektronicznej na stronie internetowej i portalach społecznościowych 
czasopisma zgodnie z licencją „Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Polska (CC-BY-SA);

potwierdzam, że przeczytałem/am i w pełni akceptuję Politykę prywatności i klauzule informacyjne odnośnie ochrony danych osobo-
wych znajdujące się na stronie www.kwartalnikrsk.pl w zakładce Polityki i tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celach wykonania umowy;

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

Ponadto oświadczam, że:
artykuł jest oryginalny, nie był wcześniej publikowany ani wysyłany do publikacji w periodyku lub portalu naukowym;

jestem świadom jakości przesłanych zdjęć/grafik/wykresów i w razie niespełnionych wymagań technicznych, zwalniam Agencję 
Managerską VIP for You z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie (również majątkowej), w ramach przesłanego artykułu;

nie będę w przyszłości dochodzić żadnych roszczeń z tytułu wykorzystania artykułu w określonym wyżej zakresie;

nie występują jakiekolwiek konflikty interesów między Recenzentem a Autorem, w tym m.in. brak bezpośredniej relacji osobistej, 
relacji podległości zawodowej, bezpośredniej współpracy naukowej w przeciągu co najmniej dwóch ostatnich lat poprzedzających 
przygotowanie recenzji;

jestem świadomy/a odpowiedzialności i wynikających z nich konsekwencji w przypadku podania fałszywych informacji oraz prze-
strzegam zasad etyki i przeciwdziałaniu zjawisku ghostwritingu oraz guest autorship zawartych w Kodeksie etyki;

oświadczam, że jestem wyłącznym autorem/autorką przesłanego artykułu / w procesie powstania artykułu brali udział następujący 
autorzy (prosze podać imię i nazwisko oraz podział procentowy)*:

................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że źródłem finansowania badań i artykułu były**:
Środki własne autora;

Środki uczelni/zakładu pracy  ...…………………………………………………..…............................................................................................................

Grant/projekt badawczy (nazwa nr) ...…………………………………………………..…..................................................................................................

Inne …………………………………………………………………………………………...................................................................................................................

* w miejscu wykropkowanym proszę wpisać w przypadku jednego autora 100%, kilku autorów np.: Jan Kowalski - 70%; Anna Nowak - 30%.

**proszę zaznaczyć (i wypełnić) właściwe.

OŚWIADCZENIE AUTORA/AUTORÓW

Imię i Nazwisko 

Afiliacja 

Tytuł/stopień naukowy

E-mail / Numer telefonu

…................................................................................
(czytelny podpis Autora/Autorów)

........................…........................................
(data - dzień, miesiąc, rok)

wg MNiSW


