
KWESTIONARIUSZ AUTORA 

na potrzeby redakcji kwartalnika „Pedagogika społeczna” 

Imię i Nazwisko: ___________________________________________________________ 

Naukowy tytuł/stopień: ______________________________________________________ 

Nr ORCID: ________________________________________________________________ 

Dyscyplina ________________________________________________________________ 

Miejsce pracy: _____________________________________________________________ 

Wydział/Instytut: ___________________________________________________________ 

Katedra/Zakład: ____________________________________________________________ 

Adres do korespondencji _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

e-mail _____________________e-mail służbowy: ________________ telefon:  _________ 

 

Imię i Nazwisko (drugi/a Autor/ka): ____________________________________________ 

Naukowy tytuł/stopień: ______________________________________________________ 

Nr ORCID: ________________________________________________________________ 

Dyscyplina ________________________________________________________________ 

Miejsce pracy: _____________________________________________________________ 

Wydział/Instytut: ___________________________________________________________ 

Katedra/Zakład: ____________________________________________________________ 

Adres do korespondencji _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

e-mail _____________________e-mail służbowy: ________________ telefon:  _________ 

 

Imię i Nazwisko (drugi/a Autor/ka): _____________________________________________ 

Naukowy tytuł/stopień: ______________________________________________________ 

Nr ORCID: ________________________________________________________________ 

Dyscyplina ________________________________________________________________ 

Miejsce pracy: _____________________________________________________________ 

Wydział/Instytut: ___________________________________________________________ 

Katedra/Zakład: ____________________________________________________________ 

Adres do korespondencji _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

e-mail _____________________e-mail służbowy: ________________ telefon:  _________ 



OŚWIADCZENIE AUTORA 

Niniejszym oświadczam, że artykuł pt. _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

zwany dalej dziełem 

▪ jest dziełem oryginalnym opracowanym w całości i wyłącznie przez osoby wymienione jako 

autorzy i nie narusza praw autorskich osób trzecich:              tak                           nie 

▪ W przypadku dzieła współautorskiego, udział procentowy poszczególnych autorów kształtuje się 

następująco: ____________________________________ 

Oświadczam, że dzieło: 

Nie było dotychczas nigdzie publikowane. 

Nie uczestniczy aktualnie w żadnym postępowaniu wydawniczym.  

 

Ukazało się drukiem: _____________________________________________________________ 
                                            

__________________________________________________________________________________  
   tytuł publikacji;   wydawca;  rok wydania ; procentowy zakres zmian wprowadzonych do przedłożonego tekstu _ 
 

wykorzystuje dane zebrane i opracowane z największą starannością i pełnym obiektywizmem. W 

razie dostrzeżenia błędów autorzy poinformują o tym redakcję,  

nie wykorzystuje fragmentów publikacji innych autorów/ek ani opublikowanych prac autorów/ek 

artykułu bez podania źródła,  

jeśli zawiera grafikę, zdjęcia, mapy, tabele, fragmenty tekstów literackich i inne elementy 

zaczerpnięte z opublikowanych źródeł, to autor/rzy mają na to zgodę właścicieli praw autorskich, 

został przygotowany w warunkach braku konfliktu interesów.  

 

Następujące podmioty naukowe, oświatowe, komercyjne, religijne i inne miały wpływ (jaki? Np. 

finansowy, rzeczowy) na powstanie tego artykułu : ________________________________ 

______________________________________________________ .        Żadne 

 

Oświadczenie w związku z ghostwriting: 

Oświadczam, że w przedstawionym artykule, którego jestem autorem/współautorem, nie zachodzi 

przypadek pominięcia osoby w składzie autorów wnoszącej istotny wkład w powstanie publikacji. 

Oświadczam, że w przedstawionym artykule nie jest wymieniona jako autor osoba, której udział w 

przygotowaniu publikacji nie miał miejsca lub jest znikomy. 

Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz jestem świadomy, że 

nieprawdziwe oświadczenia będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich 

podmiotów (Instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe etc,)  

Wyrażam zgodę na publikowanie 'online' pełnej treści przedstawionego artykułu w krajowych i 

międzynarodowych bazach danych, w których indeksowane jest wydawnictwo na licencji CC BY 

                                                                              

 

_______________________________________________ 
                                                             data i miejsce oraz podpis Autora/ podpisy wszystkich Autorów 



 

Klauzula informacyjna Wydawnictwa Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w 

Warszawie dotycząca zbierania danych osobowych autorów/autorek i recenzentów/recenzentek 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

Wydawnictwo Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane w celach związanych z publikacją numerów kwartalnika „Pedagogika Społeczna".  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w 

Warszawie z siedzibą w  00-102 Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115, zwany dalej 

Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Janusz Berdziński e-mail: 

administrator.rodo@pedagogium.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu redakcji/recenzji maszynopisu pracy i nie będą 

udostępniane podmiotom zewnętrznym.  

a) Podstawowe dane Recenzentów/ek: imię nazwisko, stopień, afiliacja będą publikowane na łamach 

czasopisma w postaci listy recenzentów. 

b) Podstawowe dane Autorów/ek: imię nazwisko, stopień naukowy, nr ORCID, afiliacja, będą 

udostępniane szerokiemu gronu odbiorców na łamach czasopisma wraz z maszynopisem, który 

pozytywnie przejdzie proces recenzyjny.   

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgłoszenie pracy do druku/recenzji i zgoda 

na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpoczęcia i skutecznego przeprowadzenia procesu 

wydawniczego. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie rozpoczęcie procesu 

wydawniczego. 

6. Pana/Pani dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do zakończenia procesu wydawniczego oraz 

do archiwizacji dokumentacji (przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa). 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez redaktora naczelnego / sekretarza redakcji 

czasopisma i archiwizowane Dane będą przechowywane w sposób zapewniający ich ochronę przed 

dostępem osób trzecich.  

9. Posiada Pani/Pan prawo do:  

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych,  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych autorów i recenzentów 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przeprowadzenia procesu 

wydawniczego (recenzji / redakcji maszynopisu pracy). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, 

jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

□ Przyjmuje do wiadomości, iż Administratorem danych osobowych jest Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk 

Społecznych w Warszawie oraz oświadczam, że został wypełniony wobec mnie obowiązek informacyjny.  

 

__________________________ 

Data i czytelny podpis 

 
 


