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REGULAMIN PROJEKTU „ZBIÓRKA WSPOMNIEŃ” 

 
 

§1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. ORGANIZATOREM zbiórki darów rzeczowych zwanej dalej PROJEKTEM 

„ZBIÓRKA WSPOMNIEŃ” jest Muzeum Zagłębia w Będzinie z siedzibą w Będzinie 

przy ulicy Gzichowskiej 15, Będzin 42-500, wpisane do Rejestru Kultury M/3/92 

zwane dalej ORGANIZATOREM. 

2. PROJEKT ma na celu pozyskanie darów rzeczowych zwanych dalej OBIEKTAMI 

o wartościach historycznych, artystycznych i sentymentalnych związanych 

z osobistymi losami darczyńców i ich rodzin.   

3. OBIEKTY będą wykorzystywane przez ORGANIZATORA do stworzenia cyfrowej 

kolekcji na stronie internetowej lub osobnej domenie pt. „Album familijny”, 

powiększenia zasobów Muzeum, organizowania wystaw, opracowywania 

wydawnictw OBIEKTÓW oraz celów dydaktycznych, edukacyjnych i promocyjnych 

PROJEKTU w Internecie, mediach, materiałach drukowanych i cyfrowych 

o charakterze niekomercyjnym. 

4. PROJEKT jest długotrwałym przedsięwzięciem i będzie trwał dwa lata od ogłoszenia 

rozpoczęcia zbiórki   w lipcu 2019 r. z możliwością przedłużenia. 

5. Z ramienia ORGANIZATORA z darczyńcami będą się kontaktować pracownicy 

merytoryczni Muzeum. 

6. Szczegółowych informacji na temat projektu będą udzielać pracownicy merytoryczni, 

koordynujący projekt - kontakt: 

 Małgorzata Hałasik – kustosz, tel. 32 267 77 07 wew. 26  

mhalasik@muzeumzaglebia.pl  

 Aleksandra Rogaczewska – st. kustosz, tel. 32 267 77 07 wew. 26 

            arogaczewska@muzeumzaglebia.pl 
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§2. 

Zasady przeprowadzenia zbiórki obiektów 

 

1. PROJEKT ma charakter otwarty a  OBIEKTY mogą przekazywać osoby pełnoletnie. 

2. OBIEKTY mogą być dostarczone w formie analogowej lub elektronicznej. 

3. OBIEKTY dostarczane w formie elektronicznej (skany zdjęć) należy nadsyłać 

na adres: mhalasik@muzeumzaglebia.pl, arogaczewska@muzeumzaglebia.pl  

4.  Nadesłane OBIEKTY powinny zawierać krótki opis. 

5. W związku z chęcią przekazania daru, należy zgłosić się do siedziby 

ORGANIZATORA, Będzin, ul. Gzichowska 15 (biuro w oficynie, pok. nr 7). 

6. W uzasadnionych przypadkach pracownicy Muzeum mogą pojechać do miejsca 

zamieszkania darczyńcy. 

7. W czasie trwania PROJEKTU przewidziane są spotkania z lokalną społecznością 

zrzeszoną w różnych organizacjach, celem prowadzenia przez pracowników 

merytorycznych działalności badawczej dotyczącej historii i dziedzictwa 

niematerialnego szeroko pojętego Zagłębia Dąbrowskiego. 

8. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do kontaktu, na każdym etapie zbiórki 

z darczyńcami drogą e-mailową lub telefoniczną. 

9. Z każdą osobą przekazującą dar w dniu przekazania zostanie podpisany dokument -  

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA DARU - „ZBIÓRKA WSPOMNIEŃ”, który będzie 

zawierał dane osobowe i dane kontaktowe darczyńcy oraz krótki opis przyjmowanego 

OBIEKTU. 

 

§3. 

Polityka prywatności 

1. Zgodnie z RODO - 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.  Informujemy, że 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MUZEUM ZAGŁĘBIA 

W BĘDZINIE z siedzibą w Będzinie (42-500) przy ulicy Gzichowskiej 15 NIP 

6251677453 REGON 000282079. 

2. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub 
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poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie 

wiadomości SMS, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO odbywa się to na podstawie 

odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie 

wycofać. Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D 

RODO).   

3. Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych. 

Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku 

prawnego Administratora zostaną one usunięte. Jeżeli pozyskany obiekt zostanie 

wpisany do inwentarza, wtedy dane osobowe będą chronione zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

§4. 

Postanowienia końcowe 

 

4. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany punktów Regulaminu w każdym 

czasie bez podania przyczyny. 

5. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych 

w Regulaminie.  

6. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia daru. 

7. Przystąpienie do zbiórki jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

 


