
Załącznik nr 2 do Regulaminu Repozytorium Instytucjonalnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

OŚWIADCZENIE DEPONENTA 

 

I. Oświadczam, że posiadam prawo do zdeponowania utworu/przedmiotu praw pokrewnych          

w Repozytorium Instytucjonalnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na 

podstawie upoważnienia wydawcy (w przypadku gdy autorskie prawa majątkowe przysługują 

wydawcy) lub na podstawie licencji udzielonej Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana 

Pawła II (w przypadku gdy autorskie prawa majątkowe należą do autora). 

 

II. Udzielam Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II nieodpłatnej, 

nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie                             

z utworu/przedmiotu praw pokrewnych, o którym mowa w §1 umowy licencyjnej. 

 
III. Oświadczam, że przekazywany do Działu Repozytorium Instytucjonalnego KUL                         

i pozycjonowania wydawnictw naukowych utwór/przedmiot praw pokrewnych nie narusza praw 

osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub praw pokrewnych oraz że przysługują mi 

prawa autorskie majątkowe/prawa majątkowe pokrewne w zakresie objętym umową. 

Korzystanie z utworu/przedmiotu praw pokrewnych nie narusza praw osób trzecich. 

 

IV. Deklaruję, że posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych współautorów           

w zakresie objętym niniejszą umową (w przypadku utworu współautorskiego). 

 

V. Upoważniam Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II do korzystania z utworu/przedmiotu 

praw pokrewnych, na następujących polach eksploatacji: 

1. zwielokrotnienie techniką cyfrową (digitalizacja); 

2. wprowadzenie do pamięci ogólnie dostępnego komputera oraz zezwalanie na 

zwielokrotnienie w ramach dozwolonego użytku przez użytkowników; 

3. przechowywanie i archiwizowanie w formie elektronicznej w Repozytorium 

Instytucjonalnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; 

4. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu          

i w czasie przez siebie wybranym. 

 

VI. Upoważniam Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II do przechowywania                          

i archiwizowania deponowanego materiału na nośnikach cyfrowych, a także do zmiany formatu, 

jeśli jest to uzasadnione funkcjonowaniem Repozytorium. 

 

VII. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Repozytorium 

Instytucjonalnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz akceptuję jego 

treść. 

 

VIII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym oświadczeniem zastosowanie mają                        

w szczególności przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu 

cywilnego oraz akty wewnętrzne Uniwersytetu. 

 

           


