
 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu udostępniania fotografii ze zbiorów  

Europejskiego Centrum Solidarności 

 

 

Europejskie Centrum Solidarności 

pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk 

tel.: 58 772 40 00 / e-mail: ecs@ecs.gda.pl 

ecs.gda.pl 

NIP: 583-30-03-226 / RIK: 9/2007 / REGON: 220509029 

Warunki udzielenia licencji: 

1. Jeśli niniejsze warunki nie zostaną podpisane, usługi ani fotografie nie mogą być dostarczone 

ani licencja na ich użycie nie zostanie wydana. 

2. Przekazanie kopii cyfrowych fotografii jest odpłatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem podanym 

na stronie ECS. 

3. Użytkownik zobowiązuje się do każdorazowego podpisania fotografii imieniem i nazwiskiem autora, 

w sposób jednoznacznie wskazujący na jego autorstwo oraz wskazanie pochodzenia fotografii przez 

zapis „fot. imię nazwisko / zbiory Europejskiego Centrum Solidarności”. 

4. Jakakolwiek licencja, której ECS udzieli Użytkownikowi będzie licencją niewyłączną, 

nieprzenoszalną i obowiązywać będzie wyłącznie w okresie, na jaki została udzielona. Użytkownik 

nie może wykorzystać lub zezwolić na wykorzystanie fotografii w żaden inny sposób niż w całości, 

jako integralną część projektu. 

5. W przypadku publikacji, bezpośrednio po zakończeniu prac nad przygotowaniem ostatecznej wersji 

Użytkownik zgadza się dostarczyć ECS bezpłatnie egzemplarz tejże publikacji do użytku własnego 

ECS. 

6. ECS nie daje gwarancji, co do dokładności opisu fotografii i nie ponosi odpowiedzialności 

za jakąkolwiek nieścisłość w opisie. 

7. Użytkownik zobowiązuje się do prezentowania udostępnionych fotografii w sposób możliwie 

estetyczny i w razie konieczności do  wykonania optymalizacji dostarczonych plików (korekty 

tonalnej, kolorystycznej i retuszu). 

8. ECS, mając na uwadze realizację celów statutowych instytucji związanych z upowszechnianiem 

i upamiętnianiem dziedzictwa Solidarności, zachowuje prawo nieudostępniania fotografii 

do wykorzystania w projektach zawierających treści o charakterze zniesławiającym, poniżającym 

lub naruszającym dobre imię osób na nich przedstawionych lub naruszających powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

9. Na Użytkowniku spoczywa obowiązek zapewnienia, że fotografie nie zostaną wykorzystane 

w sposób, który mógłby kogokolwiek zniesławić, naruszyć prawo do prywatności jakiejkolwiek 

osoby, naruszyć prawa autorskie, chroniony znak handlowy, inne prawa jakichkolwiek osób 

lub obowiązujące przepisy. Użytkownik akceptuje fakt, że ECS nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

za naruszenie przez Użytkownika przepisów, w tym w szczególności wskazanych w niniejszym 

punkcie i punkcie 8 powyżej. 

10. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Europejskie Centrum Solidarności jego danych 

osobowych zgodnie z rozporządzeniem 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 

(Dz. Urz. UE L Nr 119 4.5.2016, p. 1–88) (dalej „RODO”), przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa oraz zasadami przetwarzania danych osobowych przez ECS: ecs.gda.pl/RODO. 
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Europejskiego Centrum Solidarności 

 

 

Europejskie Centrum Solidarności 

pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk 

tel.: 58 772 40 00 / e-mail: ecs@ecs.gda.pl 

ecs.gda.pl 

NIP: 583-30-03-226 / RIK: 9/2007 / REGON: 220509029 

Zamówienie fotografii ze zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności 

 

I. Imię i nazwisko/nazwa instytucji: ......................................................................................................................... 

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

e-mail: ................................................................................................. 

telefon kontaktowy: ........................................................................ 

II. Cel udostępnienia (wykorzystanie, tytuł /rodzaj publikacji, nakład):  

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

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

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

III. Dane do umowy i faktury: 

Imię i nazwisko/nazwa instytucji: ………………………………………………..…………………………….......................... 

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

reprezentowana przez: ….…….……………………………………………………………………………………………………..….. 

adres: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

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

NIP: ………………………………………………………………………………..…  

Pesel/Regon: ………………………………………………………………….… 
 
Podpis ………………………………………………………………..…, dnia ………………………………………………………….… 

 

 
IV. Zestawienie zamawianych fotografii: 

 

 Sygnatura 
Rozmiar obrazu 
(w pikselach 
lub cm) 

  Sygnatura 
Rozmiar obrazu 
(w pikselach 
lub cm) 

1    11   

2    12   

3    13   

4    14   

5    15   

6    16   

7    17   

8    18   

9    19   

10    20   
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