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Wydawcą „Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie” ISSN 2084-963X
www.eiz.groupivg.com jest „Naukowe Wydawnictwo IVG” www.wydawnictwoivg.pl
zarządzaną przez firmę Groupivg.com z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 4.
Zamieszczone w serwisie informacje, teksty, artykuły oraz wszystkie dane nie mogą
być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody
Groupivg.com (e-mail: biuro@groupivg.com) zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
Licencja na przedruki artykułu
Przedruki tekstów artykułów dostępnych na stronie www.eiz.groupivg.com Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie wymagają uprzedniego uzyskania uprawnień licencyjnych na
zasadach opisanych w poniższym regulaminie.
Publikujemy, na stronie Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie oraz w sklepie online
New Store, artykuły naukowe z dostępem OPEN ACCESS (bezpłatny dostęp do artykułu),
Access Payable (odpłatny dostęp do artykułu dla Czytelników).
1. W przypadku zainteresowania przedrukiem artykułu konieczne jest nabycie licencji
poprzez wybranie opcji „Licencja” lub Access Payable” na stronie Czasopisma w zakładce
Open Access Zamówienie obejmuje udostępnienie wybranego tekstu wraz z licencją na jednorazowy przedruk oraz przekazanie pliku z tekstem w formie elektronicznej.
2. Opłata licencyjna wynosi 500 PLN (słownie: pięćset złotych) netto za każdy tekst.
Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania indywidualnej wyceny tekstu.
3. Nabycie licencji jest równoznaczne z uzyskaniem zezwolenia na jednorazowe opublikowanie tekstu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, natomiast nie oznacza
nabycia autorskich praw majątkowych do tekstu.
4. Nabycie licencji uprawnia Licencjobiorcę do publikacji tekstu w formie elektronicznej, wyłącznie na własnej, ogólnodostępnej stronie internetowej, bez prawa udzielania sublicencji. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do udostępniania tekstu osobom trzecim do dalszej publikacji lub wykorzystania w jakiegokolwiek formie. W szczególności niedozwolona
jest dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie, rozpowszechnianie, udostępnianie
w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne tekstu, niezależnie od sposobu i formy.
5. Tekst opublikowany na podstawie nabytej licencji powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora (o ile autor jest wskazany w tekście źródłowym), nazwą strony www
Czasopisma, datą oryginalnej publikacji oraz aktywnym linkiem do tekstu źródłowego w portalu.

6. Uiszczenie opłaty licencyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem korzystanie z tekstów wymaga udzielenia przez Wydawcę odrębnej, uprzedniej zgody i zawarcia w tym zakresie stosownej umowy, pod rygorem odpowiedzialności wobec Wydawcy z tytułu bezprawnej eksploatacji i naruszenia praw podmiotowych.

