
WNIOSEK O ZAMÓWIENIE CYFROWYCH ODWZOROWAŃ ZBIORÓW 

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU 

 

Imię i nazwisko  

Nazwa instytucji 
 

Adres, NIP/REGON  

(w przypadku instytucji) 
 

Dane kontaktowe 

wskazane przez 

Wnioskodawcę 

(w przypadku osoby 

fizycznej) 
 

 

Cel wykorzystania 

odwzorowania 
□ □ □ □ 

Wystawa Publikacja Naukowo-badawczy Inny 

W zależności od 
zaznaczonego celu 

prosimy o podanie: 

tytułu i terminu wystawy, 

autora i tytułu publikacji/ 
wydawnictwo/ nakład 

tytuł pracy naukowej 

cel inny – opis  

Sposób dostarczenia Narzędzia komunikacji elektronicznej   □ Poczta/ nośnik cyfrowy  □ 

Zamówienie 

 

Rozdzielczość: 

……………… dpi 

Format: Adres e-mail: 

.jpg .tiff  

W celu realizacji zamówienia prosimy o wypełnienie poniższej tabeli.  

Lp. Nr inwentarza/ sygnatura Nazwa/tytuł dzieła Autor 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    



Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem udostępniania wizerunków muzealiów Muzeum 
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku i nie będę ww. kopiami cyfrowymi dysponować  
w innych celach niż podane we wniosku oraz ich rozpowszechniać i udostępniać innym podmiotom. 

Zobowiązuję się także do zamieszczenia – w każdym przypadku publikowania kopii cyfrowej ze zbiorów 
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – informacji o jej pochodzeniu i podpisaniu we 

wskazany sposób tj. imię, nazwisko autora, tytuł utworu oraz nazwę właściciela – Muzeum Ziemi 

Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. 

Zobowiązuję się także do zachowania nienaruszalności integralności utworu oraz ochrony wizerunku 

postaci ukazanych na zdjęciach oraz danych osobowych. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych 
osobowych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Ziemi 

Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w celu rozpoznania niniejszego wniosku i wykonania objętych 
nim czynności. 

 

………………..………………………………..…………….. 

(podpis i data) 

 

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 

RODO, informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej  
we Włocławku, ul. Słowackiego 1a, 87–800 Włocławek, telefon/faks: 54 232 36 25,  e-mail: 

sekretariat@muzum.wloclawek.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich 
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: 

daneosobwe24h@wp.pl. 

3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celu możliwości wykonania przez Muzeum Ziemi Kujawskiej   

i Dobrzyńskiej we Włocławku ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które 

wynikają z przepisów prawa. 
5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

 uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba, że 
przepisy RODO będą stanowiły inaczej), 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  6.   Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania. 
 7.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi  

z przepisów prawa. 
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