
 

 

                                   ZGŁOSZENIE                                 NR……. 

REPROGRAFICZNE MATERIAŁÓW 
 

Adnotacje o zleceniu : 

 

 

 

DANE ZGŁASZAJĄCEGO 

Imię i nazwisko (nazwa i siedziba osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej): 

 

 

 

 

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:  

 

 

Adres do korespondencji, nr tel., adres e-mail: 

 

Określenie materiałów (sygnatury, nr inwentarzowe) 

 

 

 

 

1. Rodzaj reprodukcji: 
          Kserokopia   czarnobiała 
          Skanowanie  rozdzielczość 150 DPI JPG  
           Skanowanie  rozdzielczość  300 DPI JPG  
           Skanowanie rozdzielczość 600 DPI i JPG  
    Zdjęcie cyfrowe 
   Kopia cyfrowa ze zbiorów muzeum 
   Inne 

 

Cel udostępnienia: - właściwe zaznaczyć i uzupełnić 

 

1. prywatny (do wykorzystania własnego bez możliwości publikacji we wszelkiego rodzaju 

wydawnictwach, internecie i innych mediach oraz bez możliwości udostępniania osobą 

trzecim ) 

 

 

2. Naukowy  (podać  zakres badań np. temat pracy lub nazwę instytucji zlecającej wykonanie 

badań, do wykorzystania własnego, bez możliwości publikacji)  

 

 

Muzeum im. Aleksandra 

Kłosińskiego w Kętach 
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3. do wydawnictw – publikacja  

1) Jednorazowa publikacja dla wydawnictw i druków periodycznych (w tym druki firmowe) 

w nakładzie: 

 Do 5.000 egzemplarzy 

 5000-20.000 egzemplarzy 

 20.000 – 100.000 egzemplarzy 

 Powyżej 100.000 egzemplarzy 

2) Jednorazowa publikacja dla wydawnictw nieperiodycznych: 

a) Niekomercyjnych, naukowych: 

 niekomercyjne wydawnictwa naukowe non profit, katalogi i wydawnictwa 

muzealne, prace dyplomowe i magisterskie                                                               

b) Do wydawnictw komercyjnych (cel komercyjny): 

 Wydawnictwa książkowe naukowe nakład do 5.000 egzemplarzy, 

 Wydawnictwa książkowe naukowe nakład od 5.000 egzemplarzy, 

 Wydawnictwa inne: albumy, wydawnictwa reklamowe (kalendarze, foldery 

itp.)                                                                                                              

 Publikacja w internecie 72 dpi  

3) Jednorazowe nadanie reprodukcji materiału w /dla TV: 

 Programy informacyjne 

 Programy oświatowe, publicystyczne 

 Programy reklamowe 

 

c)Inny (wskazań cel)  

 

 

 właściwe zaznaczyć i uzupełnić٭

(przy publikacji wymagane jest zawarcie umowy licencyjnej oraz oznaczenia źródła wizerunku eksponatu ) 

 

OŚWIADCZENIE 

 
1. Z zarządzeniem Dyrektora Muzeum w sprawie odpłatnych usług świadczonych przez Muzeum 

im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach oraz z cennikiem zapoznałem się. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. nr 133, poz. 883 ze zm.) 

przez Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, Rynek 16, 32-650 Kęty w celu 

ewidencji zamówień w bazie reprograficznej. 

 
 

 

 

 
 

 

data  podpis 
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OŚWIADCZENIE 

 
 Ja niżej podpisany, oświadczam, że informacje zawarte w udostępnionych mi materiałach 

archiwalnych wykorzystam zgodnie z celem wskazanym w zgłoszeniu, w sposób nie naruszający 

prawnie chronionych interesów państwa, jednostek organizacyjnych i obywateli. 

 W szczególności zobowiązuję się,  

1. że w stosunku do danych osobowych uzyskanych w wyniku badań archiwalnych w zakresie 

drugostronnego zgłoszenia: 

 wyniki moich badań będą opracowane w formie sumarycznej, bez ujawniania danych 

jednostkowych;  

 nie będę publikował danych jednostkowych; 

 dane jednostkowe wykorzystam za zgodą osób, których one dotyczą. 

2. Wykorzystam udostępnione materiały zgodnie z celem określonym w zleceniu, w tym w 

sposób nie naruszający praw autorskich jakie związane są z tymi materiałami.  

                                                                                                                       / należy zaznaczyć odpowiednie pola /  
 

 
Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie prawa 

autorskiego dokonane przez zamawiającego materiały. 

 

Ilość załączników  

Uwagi: 

 

 

Do użytku wewnętrznego 

Wykonano kopie  

 

 

Rachunek  

Uwagi  

 

 

Do zapłaty 

 

 

 

data podpis 


