REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA
ZBIORÓW ARCHIWALNYCH I FOTOGRAFICZNYCH
GRAJEWSKIEJ IZBY HISTORYCZNEJ
1.

Udostępnianie zbiorów odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek powinien zawierać co
najmniej następujące informacje:
 imię i nazwisko oraz dane umożliwiające kontakt z Wnioskodawcą (np. nr telefonu, adres e-mail
itp.);
 określenie tematyczne materiałów, o których udostępnienie się wnioskuje;
 cel udostępnienia (np. rodzinny, naukowy, publicystyczny, wydawniczy itp.);
 sposób udostępnienia (np. wgląd na miejscu, wysyłka wizerunków cyfrowych itp.);
Zalecane jest stosowanie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

2.

Złożenie wniosku jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną
znajdującą się na stronie www.gih.grajewo.pl (zakładka RODO) i wyrażeniem zgody na przetwarzanie
podanych we wniosku danych osobowych przez Grajewskie Centrum Kultury zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw
95/46/WE określane, jako RODO oraz przepisami wewnętrznymi Grajewskiego Centrum Kultury.

3.

Udostępnienie może mieć formę:
 stacjonarną na miejscu w bibliotece/czytelni GIH poprzez wgląd do materiałów archiwalnych wraz
z możliwością samodzielnego wykonania ich fotokopii (bez użycia lampy błyskowej) w sposób
określony przez pracownika merytorycznego;
 przekazania kopii cyfrowych w uzgodnionej formule (np. na nośniku użytkownika, drogą e-mail,
pocztą tradycyjną itp.);

4.

Udostępnieniu mogą podlegać:
 materiały zgromadzone w Archiwum GIH (jedynie w formie stacjonarnej);
 wizerunki cyfrowe eksponatów GIH;
 wizerunki cyfrowe zbiorów fotograficznych;
 wizerunki cyfrowe lub kserokopie zbiorów archiwalnych;

5.

Każdorazowo osoby publikujące materiały pochodzące z zasobów GIH zobowiązane są do uzyskania
zgody na ich publikację oraz podawania źródła ich podchodzenia tj. „Grajewska Izba Historyczna”.
W przypadku opracowań naukowych, bądź innych wydawnictw GIH może powiązać zgodę na
udostepnienie materiałów z obowiązkiem nieodpłatnego przekazania egzemplarza opracowania/
/wydawnictwa do zbiorów GIH.

6.

W związku ze specyfiką materiałów archiwalnych i fotograficznych (np. stanem zachowania,
zastrzeżeniami ofiarodawców itp.), bądź planowanym celem ich wykorzystania przez użytkownika może
zostać podjęta decyzję o odmowie ich udostępnienia itp.

7.

GIH dysponuje środkami ewidencyjnymi (inwentarze itp.), które stanowią pomoc w wyszukiwaniu
interesujących materiałów. Prowadzenie kwerend archiwalnych wykraczających poza obszar dostępnych
środków ewidencyjnych i wymagających poświęcenia większej ilości czasu jest możliwe jedynie po
uzyskaniu indywidualnej zgody Dyrektora GCK.

8.

Standardowe wizerunki cyfrowe udostępniane są w posiadanej jakości, w formie plików .jpg
i rozdzielczości nie większej niż 300 dpi. Udostępnienie materiałów w lepszej jakości np. dla celów
wydawniczych wymaga każdorazowo zgody Dyrektora GCK.

9.

Wyznaczony pracownik GIH prowadzi ewidencję umożliwiającą identyfikację udostępnionych
materiałów poszczególnym osobom, korzystającym z zasobów GIH.

10. W przypadku stwierdzenia wykorzystania udostępnionych materiałów w celu niezgodnym zez złożonym
wnioskiem, bądź niewywiązania się przez danego użytkownika z obowiązku informacyjnego
o pochodzeniu materiałów GIH może odmówić dalszego udostępniania materiałów tej osobie.
11. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Dyrektor GCK.

Wniosek o udostępnienie materiałów ze zbiorów Grajewskiej Izby Historycznej

Imię i nazwisko /
/ Nazwa instytucji

Kontakt
(nr tel. / e-mail / adres)
Cel udostępnienia

□ rodzinny
□ publicystyczny
□ naukowy
□ wydawniczy
□ inny .................................................................

Temat (np. tytuł i termin wystawy
/ autor i tytuł publikacji /
wydawnictwo / inne)
Sposób udostępnienia

□
□
□
□

wgląd na miejscu
własny nośnik elektroniczny
wysyłka wizerunków cyfrowych
inny ....................................................................

Określenie tematyczne
materiałów, o których
udostępnienie się wnioskuj

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną znajdującą się na stronie www.gih.grajewo.pl (zakładka RODO)
wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych we wniosku danych osobowych przez Grajewskie Centrum
Kultury zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE określane, jako RODO oraz przepisami wewnętrznymi
Grajewskiego Centrum Kultury.

......................................................
(miejscowość i data)

.......................................................
(czytelny podpis)

