
WNIOSEK nr ……………… 

NA UDOSTĘPNIENIE I WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW  

ZE ZBIORÓW CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

W CELACH WYDAWNICZYCH 

 
1. Nazwa i adres Wnioskodawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………  

 
2. Imię i nazwisko osoby reprezentującej Wnioskodawcę: ………………………………………………………………………………….. 

 
3. Szczegółowy wykaz materiałów (lub odrębny załącznik):  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
4. Forma wykorzystania materiałów: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Tytuł wydawnictwa, nakład: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
6. Obowiązkowa forma promocji Centralnej Biblioteki Wojskowej przez Wnioskodawcę: 

 logotyp CBW;  

 informacja o pochodzeniu wykorzystanych materiałów ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej; 

 przekazanie do dyspozycji CBW …………... egzemplarzy publikacji. 

7. Inna (dodatkowa) forma promocji Centralnej Biblioteki Wojskowej przez Wnioskodawcę: 

 

               wyklejka, informacja o CBW w książce; 
 

zeskanowanie wskazanego przez CBW materiału bibliotecznego; 
 

inna forma promocji/daru dla CBW :  ……………………..……………….…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Data i podpis Wnioskodawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

9. Pieczęć firmowa Wnioskodawcy (nie dotyczy osób fizycznych): ……………………………………………………………………… 

 

10. Opinia Kierownika: Działu Zbiorów Głównych i /lub Działu Zbiorów Specjalnych i /lub Działu Udostępniania 

Zbiorów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11. Stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Promocji i Ochrony Zbiorów: ……………………………………………………………………  

 
12. Decyzja Dyrektora CBW: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Centralna Biblioteka Wojskowa nie bierze odpowiedzialności ze ewentualne naruszenie prawa autorskiego 

(Dz. Ust. z 2000 r. nr 80 poz. 804  z późn. zm.), dokonane przez zamawiającego materiały.



KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Tożsamość Administratora  
Administratorem danych jest Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, mająca 
siedzibę w Warszawie (04-041) przy ul. Ostrobramskiej 109. 

2. Dane kontaktowe Administratora  
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail cbw@ron.mil.pl lub pisemnie na 
adres siedziby administratora. 

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych  
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z administratorem. 

4. Cele przetwarzania i podstawa prawna  
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszonego zamówienia na udostępnienie fotografii 
cyfrowych z Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Podstawą 
prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

5. Odbiorcy danych  
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
administratora, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów (przykład: sądowi, 
Policji).  

6. Okres przechowywania danych  
Pani / Pana dane będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla realizacji zamówienia oraz dochodzenia 
roszczeń związanych z tym zamówieniem. 

7. Prawa podmiotów danych  
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania 

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 
popełnienia domniemanego naruszenia.  
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Telefon: 22 531 03 00  

9. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych  
Podanie danych osobowych (przesłanie formularza) jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest 
warunkiem realizacji zamówienia.  

 

 


