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Wniosek do Rady Wydawniczej Akademii Ignatianum w Krakowie 

1. DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko autora (wnioskodawcy): ……………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..………………………………

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................…… ..…………………………….……… 
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………....................................................................................................................……..……….…………………….

Afiliacja autora:
Akademia Ignatianum w Krakowie 

☐Wydział Filozoficzny

☐Wydział Pedagogiczny

☐ Inna:

Dyscyplina publikacji:

2. TYTUŁ PUBLIKACJI: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..……………… 

3. RODZAJ PUBLIKACJI: ☐ – podręcznik | ☐ – monografia | ☐ – rozprawa habilitacyjna |

☐ – rozprawa doktorska | ☐ – praca zbiorowa | ☐ – inny: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

4. SERIA WYDAWNICZA: ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..| ☐ – wydanie poza serią 

5. PROJEKTOWANA OBJĘTOŚĆ PRACY: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

6. INFORMACJA O MATERIALE ILUSTRACYJNYM: ☐ – brak | ☐ – ilustr. czarno białe | ☐ – ilustr. kolorowe
orientacyjna ilość stron (łącznie) materiału ilustr acyjnego: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

7. PRZEWIDYWANY TERMIN ZŁOŻENIA MASZYNOPISU: ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 

8. PRZYZNANE DOFINANSOWANIE (lub złożony wniosek o dofinansowanie): ☐ – Środki statutowe, numer

zadania: ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….................................................................................……………………………………………………...…………………

☐ – Grant (opis grantu): …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………….………………………………………..……………………………………………………..……………..…..

☐ – Inne (opis innych źródeł dofinansowania): ……………………….....……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………...…..………………………….

9. SŁOWA KLUCZOWE (tagi – minimum 10): ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

☐ Oświadczam, że utwór nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. Nr 24, poz. 83), a także nie narusza dóbr osobistych
chronionych prawem cywilnym.

Załączniki: 

a) nota o książce (maksymalnie 900 znaków);
b) w pracach zbiorowych – wykaz autorów poszczególnych fragmentów pracy z podaniem ich adresów;
c) informacja o proponowanych recenzentach

Data: ..............................................................................................................................

Akceptacja kierownika jednostki wnioskodawcy

.........................................................................................................
           (Uwaga: Podpis nie może być w formie „elektronicznej”)

Podpis wnioskodawcy:  ............................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………........................................................................…………............................................................................…….……

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….…………………
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Informacja o proponowanych recenzentach 

Prosimy podać propozycję czterech „zewnętrznych” (spoza AIK), samodzielnych pracowników nauki. 
Wydawnictwo zastrzega sobie wyłączne prawo wyboru recenzentów, także spośród innych, 

nieuwzględnionych poniżej osób. 

Pierwszy recenzent: 

– tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliacja, e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drugi recenzent: 

– tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliacja, e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trzeci recenzent: 

– tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliacja, e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Czwarty recenzent: 

– tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliacja, e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Informacja o ochronie danych osobowych: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Ignatianum w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 
przy ul. Kopernika 26. Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 

• przez e-mail: rektorat@ignatianum.edu.pl
• telefonicznie: 12 39 99 502

Inspektor ochrony danych 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować w sprawach 
związanych z posługiwaniem się przez Akademię Ignatianum danymi osobowymi. Kontakt do inspektora 
ochrony danych: tel. 12 39 99 500 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
a. Będziemy posługiwać się Państwa danymi osobowymi w celu realizowania wzajemnych praw

i obowiązków, w związku z zawarciem umowy o przeniesienie praw autorskich w celach
wydawniczych.

b. Będziemy posługiwać się Państwa danymi osobowymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. ww.
umowy i działań koniecznych przed jej zawarciem.

Okres przechowywania danych osobowych 
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas realizacji wzajemnych praw i obowiązków 
wynikających z ww. umowy, w tym ewentualnych roszczeń z niej wynikających oraz zgodnie z terminami 
wynikającymi z przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa podatkowego jak również innych 
właściwych przepisów prawnych.  

Odbiorcy danych 
Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom pomagającym nam w realizowaniu naszych 
obowiązków wynikających z ww. celu a w razie takiej konieczności uprawnionym organom państwowym.   

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych     
Dlatego, że posługujemy się Państwa danymi osobowymi przysługuje Państwu: 

a. prawo dostępu do danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
c. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną

sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu,

f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie
jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę się skontaktować z Wydawnictwem Naukowym Akademii 
Ignatianum w Krakowie (tel. 12 39 99 620; e-mail: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl). 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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