Protokół przekazania materiałów
Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
Protokół nr …..........
Warszawa, dn. .............................
DANE OFIARODAWCY
Imię ..........................…. Nazwisko..........................................................................
Adres zamieszkania ................................................................................................
Telefon kontaktowy /e-mail: .......................................................................................
DANE PRZYJMUJĄCEGO
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa
DANE OSOBY PRZYJMUJĄCEJ MATERIAŁY
Imię.............................. Nazwisko..................................
Biblioteka:
Wypożyczalnia Książek
Naukowych
ul. Częstochowska 26

XI Czytelnia Naukowa

Przystanek Książka

Biblioteka przy Baleya

ul. Grójecka 77

ul. Grójecka 42

ul. Baleya 9

Tel: 22 822-44-06

Tel: 22 822-44-17

Tel: 22 822-38-06

Tel.: 22 823-51-37

wkn@bpochota.waw.pl

czytnauk@bpochota.waw.pl

przystanek.ksiazka@bpochota.waw.pl

bpo48_99@bpochota.waw.pl

Niniejszym udostępniam nieodpłatnie Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st.
Warszawy następujące materiały do celów archiwizacyjnych:
l.p.
1
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3
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5
6
7
8
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Opis materiału
(ulica lub nazwa miejsca, rok wykonania zdjęcia, autor fotografii)

Uwagi

10
11
12

Informacje nt. materiałów (pochodzenie, historia materiałów, anegdoty towarzyszące materiałom itp.)

Udzielam Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zgody na:


zdigitalizowanie ww. materiałów i archiwizacji wersji elektronicznych;



prezentowanie zdigitalizowanych materiałów na witrynie internetowej projektu „FotoOchota”, Biblioteki
Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy;



wykorzystanie zdigitalizowanych materiałów w całości lub części na następujących polach eksploatacji:
wystawy, publikacje książkowe i albumowe, ulotki i plakaty, strony www poświęcone Ochocie – dzielnicy m.st.
Warszawy, konkursy, prezentacje multimedialne, filmy, artykuły prasowe z zastrzeżeniem podania imienia i
nazwiska właściciela zdigitalizowanego materiału;



nieodpłatne przekazywanie zdigitalizowanych materiałów do celów naukowych, edukacyjnych, wydawniczych
i promocyjnych instytucjom i osobom trzecim z zastrzeżeniem podania imienia i nazwiska właściciela
materiału w przypadku jakiejkolwiek ich publikacji w całości lub części.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zobowiązuje się do zwrócenia przekazanych materiałów
niezwłocznie po ich zdigitalizowaniu, jednak nie później niż 30 dni od daty ich przekazania. W przypadku
jakichkolwiek trudności z wykonaniem zobowiązania, ofiarodawca zostanie powiadomiony o tym, telefonicznie lub
e-mailowo.
Przed publikacją na stronie internetowej zdjęcia zostaną zabezpieczone znakiem wodnym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu Biblioteki z ofiarodawcą, zgodnie z Ustawą z
dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

………………………………
Ofiarodawca

…………………………………
Osoba przyjmująca materiały

Wyrażam zgodę na umieszczenia mojego imienia i nazwiska na stronie „FotoOchota” wśród listy ofiarodawców
materiałów fotograficznych.
…..............................
Ofiarodawca

