
Załącznik nr 1 – Oferta 

 

DGIUZ._____._____.____ 
L.dz. ___/___ 
                                ………………………………. 

Miejscowość, data 

……………………………………………………  
Imię i nazwisko 
…………………………………………………… 
Adres 
…………………………………………………… 
Telefon kontaktowy 
…………………………………………………… 
Email 

 
OFERTA 

Niniejszym składam Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu ofertę 
sprzedaży/daru/depozytu1 następującego/ych obiektu/ów: 
Informacje o obiekcie lub kolekcji/zespole: 
1.  Opis obiektu: [nazwa/tytuł, opis (ilość), autor/wytwórca, czas powstania, miejsce 
powstania, materiał, technika, wymiary, cechy charakterystyczne/sygnatury/oznaczenia, stan 
zachowania] ……………………………………………………………………………………  

_________________________________________________________________ 
Pochodzenie, historia obiektu:  
………………………………………………..………………………………………………… 

 
Lokalizacja obiektu: ………………………………………………………………………… 
Załączniki*: ………………………………………………………………………………... 
* Do oferty załączone mogą zostać zdjęcia obiektu (jeśli obiekt nie jest dostarczany do siedziby 
Muzeum), dokumenty odnoszące się do jego historii, okoliczności jego powstania bądź 
potwierdzające prawa oferenta do dysponowania przedmiotem oferty itp. 
Szacunkowa wycena (w przypadku oferty sprzedaży - proponowana cena): …………………. 
Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i ocen wartości będą stanowić własność Muzeum, a 
określenie obiektów może ulec zmianie po dokonaniu ekspertyzy naukowej. 
2.  Oświadczenie: 

 Oświadczam, że obiekt jest przedmiotem mojej wyłącznej własności i nie jest 
obciążony prawami osób trzecich oraz nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 

 Działając w imieniu właściciela oświadczam, że obiekt jest przedmiotem jego 
wyłącznej własności i nie jest on obciążony prawami osób trzecich, a także że jestem 
upoważniony do działania w imieniu właściciela. 

 Oświadczam, że obiekt został nabyty w sposób legalny. 

 
……………………….. 

                          Podpis oferenta  
 
 
 

 
1 Zbędne skreślić.   



Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy 
 

 
 

DGIUZ._____._____.____ 
L.dz. ___/___ 
 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY nr ……/…… r. 

sporządzony dnia ………………. w Kędzierzynie-Koźlu 

Muzeum Ziemi Kozielskiej, reprezentowane przez Głównego Inwentaryzatora – ……………. 
przyjmuje, a Pan/ Pani ………………………………, zamieszkały/ a ………………………... 
………………………………………………………………………………………………...… 
legitymujący/ a się ……………………………. o numerze …………………………………… 
tel.: …………………………, e-mail…………………………………………………………… 
przekazuje przedmioty opisane w niniejszym protokole podpisanym przez obie strony:  
 
Lp. PRZEDMIOT  
1 
 
 

 

Przekazanie wymienionych wyżej przedmiotów następuje w celu wykonania zawartej 
z Muzeum Ziemi Kozielskiej umowy sprzedaży (zakupu przez Muzeum), umowy darowizny, 
zapisu testamentowego potwierdzonego prawomocnym orzeczeniem Sądu Rejonowego w 
…………………. z dn………………, sygn. akt, poświadczeniem dziedziczenia 
sporządzonym przez notariusza z dnia……………, umową depozytu z dnia ………, decyzją 
Wojewódzkiego konserwatora zabytków nr ………… z dnia……………* 
 
 
 
Potwierdzam przekazanie                                            Potwierdzam przyjęcie                       

…………………………………………                ….……………………………………… 

Podpis przekazującego                                                  Podpis Głównego Inwentaryzatora 

*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 3 – Protokół zwrotu  

 
 

 
 

DGIUZ. _____._____.____ 
L.dz. ___/___ 
 

PROTOKÓŁ ZWROTU nr ……/…… r. 

sporządzony dnia ………………. w Kędzierzynie-Koźlu 

Muzeum Ziemi Kozielskiej, reprezentowane przez Głównego Inwentaryzatora 
……………………. zwraca, a Pan/ Pani ……………………………………………, 
zamieszkały/ a ………………………………………………………………………………… 
legitymujący/ a się ………………………………. o numerze …………………………………. 
tel.: …………………………, e-mail…………………………………………………………… 
 
Muzeum zwraca przedmioty opisane w niemniejszym protokole podpisanym przez obie 
strony:  
 
Lp. PRZEDMIOT ZWORTU 
1 
 
 

 

 

 
 
 
Potwierdzam zwrot obiektów            Potwierdzam przyjęcie obiektów                      

…………………………………………  ….……………………………………… 

   Podpis przekazującego                                                            Podpis przyjmującego 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 – Umowa darowizny 

 
 

DGIUZ.410.___. ____ 
 

UMOWA DAROWIZNY NR ……/ ……. R. 
 

Zawarta w dniu ………………………………… r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy: 
 

Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu, 
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora ……………………………… Zwanym dalej „Obdarowanym” 
a Panem/Panią ………………………………… zamieszkałym/łą ………………………...… 
legitymującego/cą się …………………………………… o numerze ………………………… 
tel.: …………………………, e-mail…………………………………………………………... 
zwanym dalej „Darczyńcą” 
 

 
§ 1 

 
Przedmiotem darowizny jest (są) ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 

§ 2 
 

Darczyńca oświadcza, że darowany(e) eksponat(y), określone w § 1 niniejszej umowy, 
stanowi(ą) jego własność, nie jest(są) obciążony(e) żadnymi ograniczeniami ani prawami osób 
trzecich i do chwili obecnej nie zostały zawarte żadne umowy dotyczące jego (ich) zbycia, 
przyrzeczenia zbycia ani inne umowy cywilnoprawne. 
 

§ 3 
 

Darczyńca przekazuje nieodpłatnie Obdarowanemu na własność opisany(e) w § 1 przedmiot(y) 
umowy, a Obdarowany darowiznę przyjmuje. 
 

§ 4 
 

1. Strony zgodnie oświadczają, że przedmiot darowizny został wydany Obdarowanemu, 
co potwierdza protokół przejęcia, stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

2. Nabycie przez Muzeum własności przedmiotu darowizny następuje z dniem jego 
wydania Muzeum na podstawie protokołu, o którym mowa w ust.1. 

 
§ 5 

 
Obdarowany i Darczyńca oświadczają, że stan przedmiotu darowizny jest znany. 

 
§ 6 

 



1. Darczyńca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy. 
2. Darczyńca oświadcza, że przenosi na Muzeum w całości autorskie prawa majątkowe do 

przedmiotu umowy na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na podstawie niniejszej umowy nie jest 
ograniczone czasowo. 

 
§ 7 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 
2. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy, strony 

poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę 
Muzeum.  

 
§ 8 

 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 9 
 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Darczyńcy 
i dwa dla Obdarowanego.  

 

 
…………………………….                                                                 ……………………………. 

 
 
           Darczyńca         Obdarowany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Załącznik nr 5 - Umowa depozytu (przechowanie) 

 
 

 

DGIUZ. 412.___. ___ 

 
UMOWA PRZECHOWYWANIA (DEPOZYTOWA) NR ……. 

 
 

Zawarta w dniu ………………………………… r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy: 
Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu 
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora ……………………………… 
Zwanym dalej „Przechowawcą / Biorącym do Przechowania” 
a Panem/Panią ………………………………… zamieszkałym/łą ………………………...… 
legitymującego/cą się …………………………………… o numerze ………………………… 
tel.: …………………………, e-mail…………………………………………………………... 
zwanym dalej „Składającym” 
 
o treści następującej: 
 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest (są) ………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
 

§ 2: Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem umowy jest nieodpłatne oddanie Przechowawcy przez Składającego na 

przechowanie obiektów, których wykaz określa załącznik nr 1 do Umowy (zwanych dalej 
„Obiektami”). 

2. Cel przechowania: ekspozycja w ramach wystaw muzealnych, korzystania z Obiektów do 
opracowań naukowych i realizacji szeroko pojętych celów muzealnych, na co Składający 
wyraża zgodę. 

3. Składający oświadcza, że przysługują mu prawa do dysponowania obiektami w zakresie 
wynikającym z niniejszej umowy oraz że obiekty nie są w tym zakresie obciążone prawami 
osób trzecich. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Podmiotów trzecich wobec 
Przechowawcy z tytułu korzystania z obiektów w zakresie upoważnienia przyznanego 
niniejszą umową – wszelką odpowiedzialność, na zasadzie ryzyka, ponosić będzie 
Składający. Składający będzie również zobowiązany do pokrycia szkody poniesionej z tego 
tytułu przez Przechowawcę. 

4. W przypadku gdy Składający nie poda wartości Obiektów, ich wyceny dokona 
Przechowawca.  
 

§ 3: Termin umowy przechowania 
1. Przechowawca przyjmuje Obiekty na czas nieokreślony. 



2. Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia 30 dni w przypadku, gdy Przechowawca narusza postanowienia niniejszej 
Umowy, a także wtedy, gdy bezpieczeństwo Obiektów będzie zagrożone lub w innych 
uzasadnionych przypadkach. 

3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Przechowawca zachowuje prawa do 
wykorzystywania kopii, reprodukcji i wizerunków Obiektów zgodnie z postanowieniami 
§ 4. 

4. Składający może dokonywać czasowego wycofania Obiektów z przechowania, 
każdorazowo potwierdzonego podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego oraz stanu 
zachowania. W momencie podpisania takiego protokołu Składający przejmuje pełną 
odpowiedzialność za odebrane Obiekty. Do czasowego wycofania z depozytu stosuje się 
odpowiednio postanowienia § 5. 

 
 
 

§ 4: Warunki przechowania / odpowiedzialność 
1. Przechowawca zobowiązuje się przechowywać Obiekty w taki sposób, by zachowały swój 

stan niepogorszony ponad zużycie będące następstwem prawidłowego używania. 
2. Przechowawca jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zabiegów konserwatorskich 

w stosunku do Obiektów, w celu utrzymania obiektów w stanie określonym w § 3 ust. 1., 
przy czym wykonywanie zabiegów, które wymagałyby poniesienia przez Składającego 
dodatkowych kosztów, wymaga pisemnej zgody Składającego. 

3. Skladający wyraża zgodę na poddanie przekazywanych obiektów dezynfekcji/dezynsekcji 
(fumigacji) w próżniowej komorze fumigacyjnej, wyposażonej w systemy zapewniające 
bezpieczne i skuteczne przeprowadzanie gazowania z ciągłą kontrolą i zachowaniem 
zadanych parametrów procesu, zlecanych przez Przechowawcę wyspecjalizowanej w tym 
zakresie osobie trzeciej na terenie Polski. 

 
§ 5: Prawa Przechowawcy 

1. Wraz z podpisaniem umowy Składający udziela Przechowawcy prawa do: 
a) eksponowania Obiektów w pomieszczeniach wystawowych Przechowawcy oraz w 

innych instytucjach muzealnych, w kraju i zagranicą, 
b) fotografowania, filmowania i utrwalania Obiektów dowolną techniką przez 

Przechowawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną. Strony potwierdzają, że 
zdjęcia Obiektów (wraz z ewentualnymi prawami autorskimi do nich) pozostają 
wyłączną własnością Przechowawcy i ma on prawo korzystać oraz rozporządzać 
nimi w zakresie opisanym w ust. 1 lit. a-d, również po rozwiązaniu niniejszej 
umowy,  

c) korzystania z Obiektów do opracowań naukowych i realizacji szeroko pojętych 
celów muzealnych Przechowawcy,  

d) udostępniania fotografii Obiektów i filmów z ich udziałem w szczególności   
poprzez:  

 publikowanie w celach naukowych i popularnonaukowych, promocyjnych lub 
komercyjnych,   

 udostępnianie w sieci multimedialnej lub komputerowej m.in. w ramach programu 
muzealnego oraz w Internecie, 

 publiczne wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie filmów o charakterze dokumenta-
cyjnym i promocyjnym, 

 udostępnianie podmiotom trzecim dla celów naukowych, oświatowych i wydawniczych. 



2. Udostępnienie fotografii Obiektów do celów komercyjnych podmiotom trzecim wymaga 
pisemnej zgody Składającego. Przekazanie fotografii Obiektów nastąpi wówczas na 
podstawie odrębnej umowy. 

3. Składający wyraża zgodę na zamieszczenie przy eksponowanych Obiektach lub ich 
fotografiach, a także w programie muzealnym i w Internecie informacji depozyt 
prywatny/imię i nazwisko Składającego. 

4. Przechowawcy przysługuje w okresie przechowania prawo pierwokupu Obiektów. 
 

§ 6 
Umowę sporządzono i podpisano w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem Przechowawca 
dwa egzemplarze i Składający jeden egzemplarz. 
 
 
 
 
…………………………………..                                       ……………………………… 
 
 
      Biorący do przechowania                                                           Składający 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        Załącznik nr 6 umowa depozytu / użyczenie 

 
 
    Umowa użyczenia/ depozytowa 
 
                           zawarta w dniu …………… w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy: 
 

 
Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu  
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora ……………………………… 
zwanym dalej „Biorącym w Użyczenie” 
a    ………………………………… zamieszkałym/łą ………………………...… 
legitymującego/cą się …………………………………… o numerze ………………………… 
tel.: …………………………, e-mail…………………………………………………………... 
 
zwanym dalej „Użyczającym” 
 
o treści następującej: 
 
 

§ 1 
Użyczający oddaje Biorącemu w Użyczenie do bezpłatnego używania ruchomości, których 
wykaz wraz z ich opisem określa załącznik do niniejszej umowy, zwane dalej” obiektami”. 
………………………………………………………………………………………………… 
 

§ 2 
1. Biorący w Użyczenie ma prawo do używania obiektów w celu ich ekspozycji w ramach 

wystaw muzealnych, korzystania z Obiektów do opracowań naukowych i realizacji szeroko 
pojętych celów muzealnych w ramach zadań statutowych Biorącego w Użyczenie. 

2. Biorący w Użyczenie ma prawo   do: 
a) eksponowania Obiektów w swoich pomieszczeniach wystawowych, a za zgodą 

Użyczającego wyrażoną na piśmie także w innych instytucjach muzealnych w kraju 
i zagranicą, 

b) fotografowania, filmowania i utrwalania Obiektów dowolną techniką przez 
Biorącego w Użyczenie lub przez osobę przez niego upoważnioną. Strony 
potwierdzają, że zdjęcia Obiektów (wraz z ewentualnymi prawami autorskimi do 
nich) pozostają wyłączną własnością Biorącego w Użyczenie i ma on prawo 
korzystać oraz rozporządzać nimi również po rozwiązaniu niniejszej umowy  

c) korzystania z Obiektów do opracowań naukowych i realizacji szeroko pojętych 
celów muzealnych Biorącego w Użyczenie,  

d) udostępniania fotografii Obiektów i filmów z ich udziałem w szczególności   
poprzez:  

 publikowanie w celach naukowych i popularnonaukowych, promocyjnych lub 
komercyjnych,   

 udostępnianie w sieci multimedialnej lub komputerowej m.in. w ramach programu 
muzealnego oraz w Internecie, 



 publiczne wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie filmów o charakterze dokumenta-
cyjnym i promocyjnym, 

 udostępnianie podmiotom trzecim dla celów naukowych, oświatowych i wydawniczych. 
3. Udostępnienie fotografii Obiektów do celów komercyjnych podmiotom trzecim wymaga 

pisemnej zgody Użyczającego. Przekazanie fotografii Obiektów nastąpi wówczas na 
podstawie odrębnej umowy. 

4. Użyczający wyraża zgodę na zamieszczenie przy eksponowanych Obiektach lub ich 
fotografiach, a także w programie muzealnym i w Internecie informacji depozyt z podaniem 
nazwy i siedziby Użyczającego. 

 
 

         § 2 
1. Użyczający zapewnia, że oświadcza, że przysługuje mu prawo własności obiektów i nie jest 

ono obciążone prawami osób trzecich lub zobowiązaniami wobec osób trzecich. 
W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Podmiotów trzecich wobec Biorącego w 
Użyczenie z tytułu korzystania z obiektów w zakresie upoważnienia przyznanego niniejszą 
umową Biorący w Użyczenie powiadomi o tym Użyczającego.  

2. Wartość obiektów ustala i podaje Biorącemu w Użyczenie Użyczający; w przypadku, gdy 
Składający nie poda wartości Obiektów, ich wyceny dokona Biorący w Użyczenie.  
 

                                                                    § 3 
1. Użyczający oddaje Biorącemu w Użyczenie obiekty do używania na czas nieokreślony. 
2. Użyczający może w każdym czasie żądać zwrotu obiektów, jednak nie wcześniej niż na 60 

dni przed otrzymaniem przez Biorącego w Użyczenie pisma żądającego zwrotu, 
z zastrzeżeniem ust.3, 

3. Jeżeli z żądaniem zwrotu obiektów Użyczający wystąpił w trakcie trwania wystawy 
czasowej, na której są eksponowane obiekty te podlegają zwrotowi w terminie 14 dni po 
zakończeniu wystawy czasowej. 

 
 
 

§ 4 
1. Biorący w Użyczenie zobowiązuje się przechowywać i używać obiekty w taki sposób, by 

zachowały swój stan niepogorszony ponad zużycie będące następstwem prawidłowego 
używania. 

2. Biorący w Użyczenie jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zabiegów 
konserwatorskich w stosunku do Obiektów, w celu utrzymania obiektów w należytym 
stanie. 

3. Użyczający wyraża zgodę na poddanie przekazywanych obiektów dezynfekcji/dezynsekcji 
(fumigacji) w próżniowej komorze fumigacyjnej, wyposażonej w systemy zapewniające 
bezpieczne i skuteczne przeprowadzanie gazowania z ciągłą kontrolą i zachowaniem 
zadanych parametrów procesu, zlecanych przez Przechowawcę wyspecjalizowanej w tym  

 
§ 5 

1. Biorący w Użyczenie ponosi odpowiedzialność za utratę obiektów, ich zniszczenie lub 
uszkodzenie i jest obowiązany do zwrotu obiektów w stanie nie gorszym niż w dniu ich 
oddania do używania, uwzględniając zużycie będące następstwem zgodnego z niniejszą 
umową ich używania, 

2. Obiekty mogą być oddane do używania przez Biorącego w Użyczenie tylko instytucjom kultury i 
za uprzednią zgodą Użyczającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 



 
           § 6 

  
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
      § 7 
Umowę podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarza z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla 
Biorącego w Użyczenie i jeden egzemplarz dla Użyczającego. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………                                             ………………………………… 
 
 
      Biorący w użyczenie                                                                     Użyczający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Załącznik nr 7 – Porozumienie o przyjęciu materiałów bibliotecznych (książki, gazety) 
 

DGIUZ. 521.____. ____ 

 

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH 

W FORMIE DARU DO BIBLIOTEKI MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ  

NR ……/ 2019 

 

zawarte w dniu ………………………………… r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy: 

Darczyńcą:  

Panem/Panią ………………………………… zamieszkałym/łą ………………………......… 
legitymującego/cą się …………………………………… o numerze ………………………… 
tel.: …………………………, e-mail…………………………………………………………... 
zwanym dalej „Darczyńcą” 
a 

Obdarowanym: Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu, 

reprezentowana przez Głównego Inwentaryzatora .................................................................... 

 

§ 1 Dar (materiały biblioteczne): ……………………………………………………………….  

(szczegółowy spis przekazanych materiałów bibliotecznych, o ile nie został dostarczony przez 

Darczyńcę, zostanie sporządzony w późniejszym terminie i będzie do wglądu w Bibliotece Muzeum). 

§ 2 Darczyńca przekazuje bezpłatnie Obdarowanemu na własność opisane w § 1 materiały biblioteczne 

i tym samym rezygnuje z wszelkich praw do ww. materiałów, a Obdarowany darowiznę tę przyjmuje.  

§ 3 Darczyńca oświadcza, że wymienione w niniejszym porozumieniu materiały biblioteczne stanowią 

jego własność, są wolne od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, 

którego przedmiotem są te dobra, nie stanowią one również przedmiotu zabezpieczenia.  

§ 4 Przekazanie materiałów nastąpi w momencie podpisania porozumienia.  

§ 5 Strony zgodnie ustalają, że w momencie przekazania przez Darczyńcę materiałów bibliotecznych 

Bibliotece Muzeum Ziemi Kozielskiej, staje się ona ich wyłącznym właścicielem. 

§ 6 Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 
Potwierdzam przekazanie darowizny                   Potwierdzam przyjęcie darowizny        

 

….………………………………………              ….………………………………………               

                Darczyńca                                                                      Obdarowany 

 



Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) muzeum informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Ziemi Kozielskiej  
w Kędzierzynie-Koźlu. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – muzeum@muzeumkozlepl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy darowizny na 

odstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wieczyście.  
5. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować 

niemożnością zawarcia umowy. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy 
darowizny. 
 

…………………………. 

                                                                                                                   Podpis darczyńcy 

 


