
Wersja nr 5 z dnia 14.06.2018      
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 
26, 31-501 Kraków, dostępna pod danymi kontaktowymi (e-mail: rektorat@ignatianum.edu.pl, tel. 12 39 99 502). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem: e-
mail iod@ignatianum.edu.pl  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody, w celach związanych z komunikacją pomiędzy nami a Tobą, przez okres niezbędny do zakończenia 
komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z nami przy realizacji powyższego celu oraz 
uprawnionym organom państwowym. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani 

profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi współpracę i komunikację z nami. 

Wniosek do Rady Wydawniczej Akademii Ignatianum w Krakowie 

1. DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko Autora (wnioskodawcy) publikacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….

Afiliacja: 
Akademia Ignatianum w Krakowie 

☐Wydział Filozoficzny

☐Wydział Pedagogiczny

☐Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych
i Społecznych w Mysłowicach AIK

Inna afiliacja: 

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

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

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: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………| ☐ – Granty, 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

Kraków, dnia …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Autor (wnioskodawca) 

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