Stowarzyszenie na 102
www.nastodwa.eu
ul. Kusocińskiego 40
stonastodwa@gmail.com
84-300 Lębork
tel. 694 425 813
NIP: 8411714136
Oddział BGŻ SA w Lęborku 89 2030 0045 1110 0000 0352 1640

Protokół przekazania materiałów archiwalnych do
Stowarzyszenia na 102
oryginałów/kopii cyfrowych*

……………………………, dn. ………………………….

DANE OFIARODAWCY
Imię …………………………………………………..................................................................
Nazwisko ……………………………………………………………………………..................
Adres
zamieszkania.......................................................................................................................……
……………………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy/e-mail...........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
DANE OSOBY PRZYJMUJĄCEJ
Imię …………………………………………………..................................................................
Nazwisko …………………………………………….................................................................

1. Niniejszym wyrażam zgodę na udostępnienie/przekazanie do Stowarzyszenia na 102
następujących materiałów archiwalnych:
Lp.

Opis materiału

Liczba

Prawa

sztuk:

autorskie
tak/nie

2. Biogram twórcy/posiadacza materiałów archiwalnych:

3. Historia materiałów archiwalnych:
Okoliczności powstania materiałów, ich losy, miejsce i warunki przechowywania

4. Ofiarodawca może nie wyrazić zgody na publiczne udostępnianie wybranych
materiałów archiwalnych:
L.
p.

Materiały zastrzeżone

Obszar zastrzeżenia

1

np. Internet

Okres zastrzeżenia
dopiero po śmierci
ofiarodawcy

…..................................................................................................
(miejscowość, data, czytelny podpis)

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany/a ....................................................................................... (imię i nazwisko)
zamieszkały/a ...................................................................................................................(adres)
oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), w skrócie RODO:
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu,
numeru telefonu, e-maila, wizerunku, do celów związanych z prowadzeniem Społecznego
Archiwum Ziemi Lęborskiej, z ograniczeniami wynikającymi z tabeli nr 4.

...................................................................................................
(miejscowość, data, czytelny podpis)

b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej archiwumlebork.pl oraz na
fanpage'u Stowarzyszenia na 102 na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram, a
także na polach wymienionych w punkcie 3, mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska, z
ograniczeniami wynikającymi z tabeli nr 4.

.......................................................................................................
(miejscowość, data, czytelny podpis)

2. Klauzula Informacyjna RODO
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Stowarzyszenie na 102 z siedzibą w
Lęborku przy ulicy Kusocińskiego 40, NIP 8411714136, e-mail: stonastodwa@gmail.com
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?
Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, tj. za Pani/Pana zgodą w celu prowadzenia Społecznego Archiwum Ziemi Lęborskiej.
Czy musi Pani/Pan podawać dane osobowe?
Podanie danych w powyższych celach jest w pełni dobrowolne, ale przy tym niezbędne, jeśli
Pani/Pan chce przekazać materiały archiwalne. Administrator danych gromadzi Pani/Pana
dane osobowe jako pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana.
Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Dostęp do danych osobowych Pani/Pana mogą mieć osoby trzecie oraz firmy wspierające
działalność Administratora danych. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą
publikowane

na

stronie

internetowej

Administratora

danych

oraz

na

portalach

społecznościowych Facebook i Instagram. W szczególnych przypadkach Administrator
danych może także udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich
uzyskania na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do
państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych
oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących od tych serwisów (Facebook,
Google+), a także w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących
zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników (Google Analytics).

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?
Administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu wycofania zgody
na ich przetwarzanie. Udzielona przez Panią/Pana zgoda może być wycofana w każdym
czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
Jakie prawa przysługują Pani/Panu z tytułu przetwarzania danych osobowych ?
Informujemy również, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym),
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo, w
odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pani/Pan
prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
Do kogo Pani/Pan mogą wnieść skargę na sposób przetwarzania danych osobowych?
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa) w przypadku,
gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Ja, niżej podpisany/a .........................................................................................(imię i nazwisko)
zamieszkały/a ...................................................................................................................(adres)
oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. Urz. UE L 119 z2016 r.) zapoznałem/zapoznałam się z
treścią powyższej klauzuli informacyjnej.

...................................................................................................................
(miejsce, data, czytelny podpis)

3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
Ja, niżej podpisana/y ….................................................................................... (imię i nazwisko)
zam................................................................................................................................... (adres)
niniejszym dobrowolnie i świadomie udzielam Stowarzyszeniu na 102 z siedzibą w Lęborku,
NIP 8411714136, zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez jego
publikację:
1/ na stronie internetowej archiwumlebork.pl;
2/ na fanpage'u Stowarzyszenia na 102 na portalu społecznościowym Facebook;
3/ na Instagramie Stowarzyszenia na 102;
4/ w papierowym portfolio;
5/ na plakatach;
6/ w formie wydruku, obrazu, pokazu slajdów na wystawach, konferencjach, spotkaniach
edukacyjnych i promocyjnych Stowarzyszenia na 102.
Przekazuję

również

materiały

obejmujące

wizerunek

osoby

zamarłej

…................................................................................................. (imię i nazwisko), która była
…....................................................................................... (wymienić stopień pokrewieństwa).
Wiem, że będą one opublikowane na polach wyżej wymienionych w ramach projektu
Społeczne Archiwum Ziemi Lęborskiej. Pozostali krewni nie sprzeciwiają się takiej
publikacji.

...................................................................................................................
(miejsce, data, czytelny podpis)

4. Oświadczenie o udzieleniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej
Oświadczam, że upoważniam Stowarzyszenie na 102 z siedzibą w Lęborku do wykorzystania
materiałów archiwalnych na wszelkich polach eksploatacji prawem dopuszczalnych, z
ograniczeniami wynikającymi z tabeli nr 4, w szczególności poprzez publikację na stronie
internetowej Stowarzyszenia, portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram, jak
również poprzez:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy, w
szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz w formie
zapisu elektroniczno-cyfrowego,
2) wprowadzanie do obrotu,
3) wprowadzanie do pamięci komputerów,
4) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, komórkowych itp.,
5) udostępnianie odpłatne lub nieodpłatne osobom trzecim,
6) nadawanie za pomocą wizji, fonii, poprzez sieci przewodowe lub w formie
bezprzewodowej przez stacje naziemne lub satelitarnej,
7) kopiowanie i powielanie w technologiach fotomechaniczny lub innych podobnych,
8) użytkowanie w różnych formach reklamy i promocji,
9) publiczne wystawianie, wykonanie, odtworzenie, odczytanie, a także publiczne
udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym,
10) wykorzystanie w całości lub części w różnorodnych publikacjach, o ile nie zuboży to
wartości materiałów i nie naruszy osobistych praw autorskich twórcy, w szczególności
poprzez prezentowanie zbiorów w projektach edukacyjnych, publikacjach, na wystawach, w
prezentacjach multimedialnych i w Internecie.
Oświadczam równocześnie, że przysługują mi osobiste i majątkowe prawa autorskie do
przekazanych materiałów archiwalnych. Przekazywane materiały, do których praw nie
posiadam, wymienione zostały w tabeli nr 1.

.......................................................................................................................
czytelny podpis/data/miejscowość

