
  ZAMÓWIENIE REPROGRAFICZNE NR……………… 

 

                                                                                                                                                      Data wpływu      

………….               

Zamawiający 

Osoba prywatna Instytucja 

 

Imię i nazwisko.................................. 

…………………………………………… 

Adres pocztowy................................. 

…………………………………………… 

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)  

…………………………………………… 

 

Nazwa…………………………………… 

…………………………………………… 

Adres pocztowy……………………… 

…………………………………………… 

Dane kontaktowe (e-mail, telefon) … 

…………………………………………… 

NIP………………………………………. 

 

Dane o zamawianych materiałach 

Autor  

 

Sygnatura 

 

Tytuł  

 

 Tom – Rocznik  

Strony  

 

 

Autor  

 

Sygnatura 

 

Tytuł  

 

Tom – Rocznik 

Strony  

 

 
Autor  

 

Sygnatura 

 

Tytuł  

 

Tom – Rocznik 

Strony  

 

 
Rodzaj reprodukcji 
 
Kserokopie: 

§ Kserokopia z oryginału  �   
§ Kserokopia z mikrofilmu �  

Mikrofilm: 
§ pozytyw  � 
§ negatyw � 

 



Zapis cyfrowy: 
§ skanowanie z oryginału i zapis na płytę 

 
o rozdzielczość 150 dpi  JPG �  
o rozdzielczość 300 dpi JPG � TIFF � 
o rozdzielczość 600 dpi  JPG � TIFF � 

 
§ Skanowanie z mikrofilmu i zapis na płytę � 

 
§ Kopiowanie skanów z zasobów cyfrowych BN i zapis na płytę 

 
o rozdzielczość do 150 dpi JPG � 
o rozdzielczość 300 dpi  JPG � TIFF � 

 
 
Sposób odbioru 
 
poczta elektroniczna (tylko do 25 Mb) � FTP (tylko do 700 Mb) � 
przesyłka pocztowa  � odbiór osobisty  � 
 
Biblioteka Narodowa  nie bierze odpowiedzialności ze ewentualne naruszenie prawa autorskiego dokonane przez 
zamawiającego materiały biblioteczne. 
Oświadczam, iż znane mi są obowiązujące ceny kopii zgodne z cennikiem. 
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem przez Bibliotekę Narodową 
usług reprograficznych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 z późn. zm.) – 
dalej „RODO” − informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 
213, 02-086 Warszawa.  

2. Może Pani/Pan skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w sprawach dotyczących przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: daneosobowe@bn.org.pl  lub wysyłając pismo na 
adres Biblioteki Narodowej podany powyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi reprograficznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO, jako że jest ono niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana 
żądanie przed jej zawarciem oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie w jakim zawarta umowa wiąże się z koniecznością 
realizacji przez Bibliotekę Narodową obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności ustawy z 
dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), a także ustawy z dn. 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi 
obowiązującymi w Bibliotece Narodowej. 

5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania), usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono 
jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Bibliotekę Narodową z 
obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.   
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, 
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób 
przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi 
reprograficznej. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a 
także podmiotom świadczącym obsługę systemów informatycznych. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania. 



 
 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w 
Bibliotece Narodowej oraz z Regulaminem korzystania z Biblioteki Narodowej. 
 
Data i czytelny podpis zamawiającego……………………………………………… 
 

Wykonano kopie 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

Numer faktury 
…………………………………… 
 

Uwagi ………………………………………….. 
………………………………………………….. 

Do zapłaty  
…………………………………… 

 


