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Deklaracja autorska (zapora ghostwriting, guest authorship i financial disclosure2)
1. Zgłaszany artykuł nie był wcześniej publikowany i nie jest przedmiotem postępowania kwalifikującego go do publikacji w innym
czasopiśmie lub wydawnictwie.
2. Wszyscy autorzy artykułu znają jego treść i wyrażają zgodę na publikację w czasopiśmie Catallaxy.
3. W przypadku zgłaszanego artykułu nie występują zjawiska ghostwriting i guest authorship.
4. Autorzy są świadomi, że zjawiska ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wykryte przez redakcję
przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
5. Wkład poszczególnych autorów w powstanie artykułu jest następujący3:
Koncepcja i plan artykułu

Zebranie danych

Analiza i interpretacja
danych

Krytyczna rewizja pod
Przygotowanie projektu
kątem istotnej zawartości
artykułu
intelektualnej

6. W przypadku zgłaszanego artykułu nie występuje konflikt interesów.
7. Źródła finansowania artykułu, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure):
8. Wyniki badania były zaprezentowane w innej formie, tj. posteru/abstraktu na konferencji (proszę podać formę i nazwę
konferencji):
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Katedra Ekonomii
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
e-mail: catallaxy@catallaxy.pl
tel. 663 653 582.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (RODO) (OJ L 119,
4.5.2016) redakcja czasopisma informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest redakcja czasopisma Catallaxy, siedziba: Katedra Ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych i
Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń, Polska;
2. inspektorem ochrony danych jest redakcja czasopisma Catallaxy (e-mail catallaxy@catallaxy.pl);
3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem/recenzją artykułu
Pani/Pana autorstwa/współautorstwa, gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze autora/recenzenta, udostępnienia innym podmiotom związanym
z procesem wydawniczym, udostępnienia serwisom indeksowym i cytatorskim zamieszczonym na stronie internetowej czasopisma Catallaxy jako
pierwotne źródło tych danych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a. RODO;
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą czytelnicy czasopisma Catallaxy, użytkownicy platformy Economic Publishing Platform, inne podmioty
związane z procesem wydawniczym, użytkownicy serwisów indeksowych i cytatorskich zamieszczonych na stronie internetowej czasopisma Catallaxy
jako pierwotne źródło tych danych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania redakcji czasopisma Catallaxy oraz następnych pięć lat;
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia
sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem opublikowania publikacji będącej Pani/Pana autorstwa/współautorstwa lub gdzie Pani/Pan
występowała/ł w charakterze Recenzenta. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa
publikacji lub akceptacji recenzji przez redakcję czasopisma Catallaxy.
Potwierdzam, że przeczytałam/łem, zapoznałam/łem się i w pełni akceptuję klauzule informacyjne odnośnie ochrony danych osobowych zamieszczone na
stronie czasopisma Catallaxy i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Data
Podpis autora
ORCID (Open Researcher and Contributor ID) — międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Aby uzyskać unikalne oznaczenie alfanumeryczne
składające się z szesnastu cyfr należy zarejestrować się na: https://orcid.org/signin.
2
Definicja tych zjawisk została przedstawiona na stronie internetowej MNISW oraz stronie internetowej czasopisma.
3
Należy wpisać imiona i nazwiska autorów, którzy mieli wkład w powstanie artykułu.
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