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PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA do rozpoznania nr ………………..…… 

sporządzony dnia …………………………….. r. w Kielcach 

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka, ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce, 

KRS 0000281349, reprezentowana przez pracownika ……………………………………………….….…………………. 

przyjmuje, a 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………… zamieszkała/y w……………………………………. 

…………………………………..…………………………………………………………………………….…………………………………………….., 

dane kontaktowe: tel. ……..…………….…….………..……….…...…….., e-mail ……………….…………..…………………….., 

zwana/y dalej „Przekazującym”  

 

przekazuje obiekty opisane w niniejszym protokole podpisanym przez obie strony: 

Lp. Przedmiot przekazania Ilość 

1.     

Opis obiektu/kolekcji: 

(należy opisać rzucające się w oczy uszkodzenia, podać związane z obiektem informacje np. daty i szczegóły 

dotyczące osób, które pracowały nad stworzeniem obiektu, autorów i osoby znajdujące się na fotografiach, należy 

kontynuować na osobnej kartce jeśli konieczne) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 1 

Dokładne informacje Przekazującego na temat pochodzenia obiektów:  

Czas wejścia w posiadanie: .……………………………………………………………………………………….………………………... 

Poprzedni właściciel: …………………………………………….….………………….………………………………………………………. 

Sposób wejścia w posiadanie: …………………………………….…….…………………….…………………………………………... 

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

…………………………………………………………………………………………….……………………..…………………………………………… 
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§ 2 

Sposób przekazania (zaznaczyć właściwy): 

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

� Wypożyczenie – pragnę udzielić wypożyczenia opisanego wyżej obiektu (obiektów) na 

użytek ZHP Chorągwi Kieleckiej na okres………………………..miesięcy. 

§ 3 

1. Przekazujący oświadcza, że w/w przedmioty stanowią jego wyłączną własność, a w ich 

posiadanie wszedł drogą legalną. Obiekty cechują się brakiem nieuregulowanych roszczeń – 

żadna inna osoba nie zgłasza pretensji do ich własności lub posiadania. Obiekty nie pochodzą 

z rabunku, kradzieży, nielegalnego transportu lub nielegalnych wykopalisk. Nie są one również 

stratą wojenną, falsyfikatem oraz nie zostały nielegalnie wywiezione z terenu innego państwa. 

2. W przypadku, gdy Przekazujący wbrew oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 nie wszedł 

w posiadanie drogą legalną przedmiotów przekazywanych do rozpoznania, Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew Kielecka zastrzega sobie prawo postąpienia z w/w przedmiotami stosownie 

do obowiązujących reguł prawnych, nie wykluczając przekazania ich innym podmiotom m. in. 

celem przeprowadzenia stosownych postępowań mogących skutkować przepadkiem – na co 

Przekazujący wyraża zgodę. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się również w przypadku przekazania do rozpoznania do Związku 

Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej przedmiotu stanowiącego własność Skarbu Państwa. 

4. W przypadku stwierdzenia, iż przekazane do rozpoznania obiekty stanowią własność Skarbu 

Państwa, Przekazujący oświadcza, że nie będzie rościł żadnych do nich praw (przepadek na rzecz 

Skarbu Państwa). Formalności związane z dalszym postępowaniem pozostaną po stronie organu 

reprezentującego Skarb Państwa, który będzie stroną dla Przyjmującego. 

§ 4 

1. Przekazujący wyraża zgodę na dysponowanie obiektami przez Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Kielecką w celu oceny obiektów potwierdzającej zasadność przyjęcia na wystawę 

50. Jubileuszowego Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej 

2023. 

§ 5 

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. 
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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) oraz ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości. 

4. Przetwarzanie odbywa się w celu: 

a) publikowania danych osobowych tj. imienia i nazwiska darczyńcy w mediach 

społecznościowych, na stronie www Administratora oraz w miejscu wystawy – art. 6 

ust. 1 lit. a RODO – dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, 

b) przyjęcia darowizny na podstawie protokołu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

c) wystawienia dowodów księgowych dokumentujących darowizny – art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

Dane osobowe dotyczące realizacji celu w pkt. b-c) będą przechowywane przez okres 5 

lat od początku roku następującego po roku, w którym dokonano darowizny lub 

udzielono wsparcia.  

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) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

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

Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem do przekazania darowizny. Zgoda na publikację 

danych osobowych przekazującego depozyt jest dobrowolne.  

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
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Ja…………………………………………………………… 

� wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska na stronie 

www, portalach społecznościowych i na wystawie, 

� 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) 

§ 6 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego przyjmuje 

wymienione powyżej obiekty do rozpoznania. Obiekty nie zakwalifikowane do przyjęcia zostaną 

zwrócone Przekazującemu, za okazaniem niniejszego protokołu.   

 

Protokół Przyjęcia do rozpoznania wykonano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron oraz dla Muzeum Historii Kielc (współorganizatora wystawy).  

 

Potwierdzam przekazanie ww. obiektów Potwierdzam przyjęcie ww. obiektów 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

Przekazujący Pracownik merytoryczny 

 

Potwierdzam rejestrację protokołu: 

 

………………………………………... 

Członek Komendy 
ZHP Chorągwi Kieleckiej 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Obiekty zostały zwrócone Przekazującemu/włączone do wystawy 50. Jubileuszowego 

Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej 20231 

w dniu …………………………………………………. 

Uwagi: …..……………………..………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

 

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

 Pracownik merytoryczny          Członek Komendy 

      ZHP Chorągwi Kieleckiej 

 
1 Niepotrzebne skreślić 


