PROPOZYCJA WYDAWNICZA
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1. Imię i nazwisko:

2. Roboczy tytuł:

3. Kontakt prywatny:

4. Kontakt służbowy:

5. Tytuł/stanowisko/uczelnia/miejsce pracy:

6. Gatunek i kategoria publikacji:
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7. Krótka charakterystyka książki
(600-800 zn. ze spacjami):

8. Najważniejsze zalety książki:

9. Przewidywany krąg odbiorców:

10. Przewidywana objętość tekstu
(1 str. = 1800 zn. ze spacjami):
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11. Przewidywana liczba rycin:
A)
- Zdjęć:
- Rysunków:
- Wykresów:
B)
- Wśród powyżej wyliczonych
ryciny kolorowe stanowią
szacowaną liczbę:
- Wśród powyżej wyliczonych
ryciny czarno-białe stanowią
szacowaną liczbę:

12. Przewidywany termin złożenia maszynopisu:

13. Jak długo wg mnie książka będzie aktualna
bez wprowadzania zmian?:
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14. Sugestie promocyjne:
• lista instytucji, towarzystw i osób, do których
warto dotrzeć z informacją o książce:

• tytuły czasopism, do których warto wysłać
zapowiedź, omówienie, recenzję:

• jakim wydarzeniom i imprezom warto, by
towarzyszyła książka:

• czy przewiduje Pan/Pani osobisty udział
w działaniach promocyjnych?:
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15. Inne ważne informacje na temat publikacji:

***************************************************************************
Administratorem Danych Osobowych jest Moc Media Sylwia Chrabałowska
z siedzibą w Warszawie (01-460), ul. Górczewska 200/352, dalej także jako
„Wydawnictwo”. Administrator danych, z którym można się skontaktować
jest pod adresem e-mail: biuro@mocmedia.eu lub korespondencyjnie: Moc
Media Sylwia Chrabałowska, ul. Górczewska 200/352, 01-460 Warszawa,
z dopiskiem: „Administrator Danych Osobowych”.
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Dane osobowe w zakresie podanym w umowie i w trakcie realizowanej
współpracy będą przetwarzane przez Wydawnictwo w celu realizacji
zawartej umowy i bieżącego kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b,
c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), tj. odpowiednio
w celu realizacji umowy, jej rozliczenia, wykonania przepisów prawa
związanych z kwestiami podatkowymi, rachunkowymi, jak też w prawnie
usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja strony/osoby
reprezentującej/osoby kontaktowej i ewentualne dochodzenie roszczeń.
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom
Wydawnictwa, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Wydawnictwu
na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia,
bądź podmiotom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów
prawa. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane prze
okres trwania współpracy oraz w celach archiwizacyjnych przez okres 10 lat.
Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane
dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza
przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Data:

Podpis Autora:
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