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

……………………………………………. 
(Nazwa lub nazwisko i imię) 
…………………………………………… 
(adres) 
…………………………………………… 
(nr telefonu i e-mail) 
 
 

Komenda 
Związku Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Kielecka 
ul. Pańska 1a 
25-811 Kielce 

 
 

PROPOZYCJA PRZEKAZANIA 
 

Niniejszym składam propozycję darowizny/depozytu następujących obiektów: 

 
1. Informacje o  przedmiocie propozycji: 

1.1 Nazwa obiektu: …………………………………………………………………………………………………..…….…… 

1.2 Ilość (szt. i fr.): ………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 Informacje o obiekcie (pochodzenie, historia, autor, osoba posiadająca prawa do 

obiektu itp.): ………………………………………………………………………….……………………………….......... 

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

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

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

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

Lokalizacja obiektu: ………………………………….………………….……………………………………………….. 

1.4 Forma przekazania ZHP Chorągwi Kieleckiej obiektów:  

� Darowizna – pragnę oddać opisany wyżej obiekt (obiekty) ZHP Chorągwi 

Kieleckiej; 

� Wypożyczenie – pragnę udzielić wypożyczenia opisanego wyżej 

obiektu (obiektów) na użytek ZHP Chorągwi Kieleckiej. 

1.5 Zdjęcia obiektu (w załączeniu) – ilość/nr zdjęć: ………………………………….…………… 

 
Załączniki: 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

…………………………………………………… 

(podpis) 

 
 
 
 
 



Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 

Kielecka (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Kielcach (25-811) ul. Pańska 1a. 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres: Kielcach (25-811) ul. Pańska 1a lub drogą e-mailową pod adresem: 

kielecka@zhp.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, 

z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: rodo@zhp.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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). 

4. Przetwarzanie odbywa się w celu przyjęcia obiektu do rozpoznania na podstawie 

protokołu i oceny co do dalszego postępowania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane 

osobowe osób, których obiekty nie zostaną przyjęte zostaną usunięte niezwłocznie po 

podjęciu decyzji. Dane osób, których obiekty zostaną przyjęte będą przetwarzane 

zgodnie z przepisami prawa w przypadku darowizny przez 5 lat, w przypadku depozytu 

przez 3 lata. 

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na 

podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność 

między innymi do Muzeum Historii Kielc oraz na podstawie umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych m.in. 

Microsoft Sp. z o.o.  

8. Posiada Pan/ Pani prawo do:  

a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania;  

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 

danych;  

c) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem do rozpatrzenia protokołu i oceny obiektu 

do dalszego przyjęcia lub odmowy.  

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 



 

Ja…………………………………………………………… 

� oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym moich 

danych osobowych 

…………………………………………… 

               (podpis) 

 

Jeśli wśród przekazanych obiektów są dane osobowe osób trzecich 

 

Ja …………………….….. oświadczam, że wśród przekazanych obiektów są dane osobowe osób 

trzecich. Poinformowałem/am te osoby o przekazaniu ich danych osobowych oraz 

o klauzuli informacyjnej, która znajduje się na stronie internetowej pod adresem 

https://www.wiatraczek.pl/wystawa, a także uzyskałam/em zgodę osób trzecich na 

przekazanie danych do Administratora. 

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

     (data)             (podpis) 

 


