
                                           Warunki publikacji artykułów w kwartalniku MATIO

1. Redakcja „Kwartalnika MATIO” zobowiązuje wszystkich autorów o stosowanie się do 
poniższego Regulaminu.

2. Dostarczenie do Redakcji materiału do publikacji oznacza przyjęcie postanowień 
niniejszego regulaminu, dotyczącego warunków publikacji i formy materiałów 
dostarczonych do publikacji.

1. Każdy może przesłać do redakcji propozycję artykułu. Tekst musi mieć charakter odpowiadający 
profilowi czasopisma. Przesłanie materiału jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego 
opublikowanie w Kwartalniku MATIO.( portalach społecznościowych)?

2.Tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani rozpatrywany pod kątem publikacji 
w innym czasopiśmie.  Jeśli tekst był wcześniej publikowany lub został przekazany do rozpatrzenia 
do innego czasopisma Autor winien powiadomić o tym Redakcję

3. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa 
autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w Kwartalniku MATIO w wersji 
papierowej, która jest wersją pierwotną.

4. Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: krakow@mukowiscydoza.pl

5. Każdy tekst przechodzi  procedurę recenzowania. Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu są 
następujące: zgodność tematyki z profilem czasopisma, oryginalność podjętej problematyki, wartość 
merytoryczna tekstu, jakość badań własnych (jeśli dotyczy), wykorzystane źródła literaturowe. Czas 
oczekiwania na decyzję wynosi około miesiąca od złożenia tekstu. Po tym terminie autor dostaje 
odpowiedź, czy tekst zostanie opublikowany. Na publikację czeka się około 3 miesięcy — zależnie 
od kolejki tekstów oczekujących na publikację. Decyzja o publikacji tekstu jest niezwisłą decyzją 
Kolegium Redakcyjnego.
 
6. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów oraz
do dokonywania zmian w przysłanych tekstach (korekta, tytuł, nagłówki itp.),

7.Autor nadesłanego materiału oświadcza, iż dysponuje prawami autorskimi zgodnie z ustawą o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z 
późniejszymi zmianami) oraz przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe. Autor 
oświadcza jednocześnie, iż materiał nie narusza wymienionej ustawy. 

Autor oświadcza, że przenosi nieodpłatnie na Nabywcę prawa autorskie do Utworu na następujących
warunkach:

Pola eksploatacji: następujące pola eksploatacji  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – 
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na 
których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy; wykorzystania na stronie internetowej. 

Termin: bezterminowo

Terytorium: Polska

Dalsze rozporządzanie: z prawem do dalszego rozporządzania prawami autorskimi do Utworu na 
rzecz osób trzecich, w tym udzielania licencji.

Autor przenosi na Nabywcę prawa do ingerowania w strukturę utworu, dokonywania opracowań 
adaptacji, tłumaczeń i utworów zależnych. 



Jedynie po stronie Nabywcy leży prawo do publikowania utworu. Autor  ma prawo dokonywania 
publikacji jedynie we własnym zakresie,  i do własnego użytku.  

8. Za publikację nie są wypłacane honoraria autorskie

Autor każdorazowo otrzyma jeden/dwa egzemplarz czasopisma z publikacją artykułu.

Odpowiedzialność prawną za podanie nieprawdziwych danych, lub naruszenie praw autorskich osób
trzecich ponoszą autorzy.

                         Autor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

Cel przetwarzania i podstawa prawna: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  w  związku z 
publikacją artykułu, w tym wykorzystania wizerunku w postaci fotografii na łamach czasopisma, oraz
redakcyjnych w szczególności do korespondencji. Pani/Pana dane osobowe gromadzone są w oparciu
o przesłankę legalności określoną w art. 6 pkt. 1 lit.c)  i lit.f) 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. 

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku 
od momentu otrzymania publikacji.

Prawa podmiotów danych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich 
sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  Pani/Pana danych 
osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje również Pani/Panu również prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie 
członkowskim Pani/Pana zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 
domniemanego naruszenia danych osobowych.

                                            Biuro Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych (PUODO)

                                                        Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

                                                               Telefon: 22 531 03 00

Rozstrzyganie sporów: Ewentualne spory z właścicielem czasopisma dotyczące publikacji będą 
rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla jego siedziby.


