
REGULAMIN PROJEKTU: 

 

1. Regulamin dotyczy projektu „Biblioteka gromadzi wspomnienia. 40 rocznica wprowadzenia 

stanu wojennego”, którego organizatorem jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zwana dalej „Biblioteką”, który potrwa od dnia  

15 września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.  

2. Celem projektu jest zebranie materiałów od mieszkańców Bydgoszczy - pamiątek związanych 

z wprowadzeniem stanu wojennego: ulotek, plakatów, wycinków z gazet, fotografii, 

pamiątek rodzinnych.  

3. Termin dostarczania materiałów: 15 września - 31 października 2021 r. 

4. Materiały należy dostarczyć do Działu Digitalizacji Biblioteki przy ul. Długiej 41. od pn do pt w 

godzinach 10:00-15:00. Wspomnienia w formie mailowej należy przesyłać na adres: 

lucyna.gesikowska@wimbp.bydgoszcz.pl. 

5. Zbiórka nie podlega rejestracji na portalu zbiorki.gov.pl. 

6. Uczestnictwo w projekcie wiąże się automatycznie z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i bez 

żadnych warunków w tym zakresie przeniesienie praw autorskich do przekazanych 

materiałów przez Bibliotekę na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:  

 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania egzemplarzy wszelkimi 

dostępnymi technikami, w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową, 

 odtwarzania oraz nadawania lub reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 

(np. sieć Internet),  

  wykorzystania dla celów reklamowych Biblioteki przy użyciu w szczególności prasy, 

telewizji, sieci Internet.  

7. Materiały po zeskanowaniu będą zwrócone właścicielowi do dnia 31 października br. lub  

po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez właściciela zostaną nieodpłatnie przekazane 

Bibliotece. 

8. Biblioteka zastrzega, że w ramach projektu nie będzie prowadziła wyceny dostarczonych 

materiałów oraz że wszystkie dary przyjmuje wyłącznie nieodpłatnie. 

9. Przekazanie pamiątek musi zostać potwierdzone w dniu ich przekazania odpowiednimi 

dokumentami: 

1) w przypadku przekazania pamiątek rzeczowych spisane zostaje: 

a. oświadczenie Darczyńcy o przekazaniu pamiątki, 2 egzemplarze (1 dla Darczyńcy,  

1 dla Biblioteki) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu; 



b. oświadczenie Biblioteki o przyjęciu pamiątki, 2 egzemplarze (1 dla Darczyńcy, 1 dla 

Biblioteki) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu; 

2) w przypadku przekazania historii mówionej spisana zostaje zgoda na rejestrację i 

 wykorzystanie przez Bibliotekę powstałych nagrań audio, 2 egzemplarze (1 dla 

Darczyńcy, 1 dla Biblioteki) – wzór zgody stanowi Załącznik nr 3 do regulaminu; 

3) w przypadku wspomnień przesłanych drogą mailową, Darczyńca wyraża zgodę na 

wykorzystanie zapisu (na plakatach – w formie cytatów podpisanych imieniem i 

nazwiskiem lub inicjałami imienia i nazwiska, lub w formie audio – odczyt spisanych 

wspomnień przez osobę wynajętą przez Bibliotekę) ; spisana zostaje zgoda na 

wykorzystanie przez Bibliotekę przesłanych materiałów, 2 egzemplarze (1 dla Darczyńcy, 

1 dla Biblioteki) wzór zgody stanowi Załącznik nr 4 do regulaminu. 

10. Pracownik Biblioteki odpowiedzialny za przyjęcie pamiątki jest zobowiązany do zebrania od 

Darczyńcy danych niezbędnych do podpisania dokumentów wymienionych w pkt.9 

regulaminu. 

11. Pracownik Biblioteki wykonuje fotografię dokonującą stan zachowania pamiątki  

w chwili przekazania do Biblioteki. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna  

im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, dalej Biblioteka, z siedzibą przy ul. Długiej 39, tel. 52 33 

99 225, fax: 52 328 73 90, email: sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl, REGON: 00000280910. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować  

z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej  

e-mail:  iod@wimbp.bydgoszcz.pl . 

3. Dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu 

e-mail, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia projektu „Biblioteka 

gromadzi wspomnienia. 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego”, dalej Projektu, 

zgodnie z §8 statutu Biblioteki, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczności 

wymaganej przepisami ogólnego 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 zwanego dalej RODO. 

4. Dane osobowe zbierane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1  

lit. a (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Projektu. 

5. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 

roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – przez 

czas określony w tych przepisach. 

6. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
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7. Dane osobowe zgromadzone w Bibliotece w ramach Projektu nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego. 

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę, 

narusza przepisy o ochronie danych. 

9. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. 

Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na 

podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem. 

10. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Projektu w celu 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia udziału w Projekcie. 


