Zarządzenie nr 3/2021
Dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela lUngelbluma
z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów ŻIH.

Niniejszy Regulamin wraz z cennikiem uslug ŻIH określa zasady udostępniania

uzytkownikom

obiektów

oraz

innych

materialow

ze

zbiorów

Zydowsbego

Instytutu

Historycznego im. Emanuela Rkgelbluma („ŻIH”) znajdujących się wr: Archiwum, Dziale
Dokumentacji Dziedzictwa, Dziale Szrub oraz Biblioteki (dor. cennika).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i uchyla Zarządzenie nr 15/2020.

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
Zalączniki do Regulaminu:
r nr I
r

nr 2

r

nr 3

r

nr 4

-

—

—

—

Formularz zamówienia
Cennik usług ŻIH
Oriadczenie
Regulamin

wypożyczeń

obiektów zgromadzonych

w

zbiorach ZIl

żydowski instytut Historyczny
im. Emanuela Ringeibluma
Monika Krawczyk
Dyrektor

Załącznik do zarządzenia Dyrektora ŻIH
nr 3/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.

REGULAIdIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW ŻIH

Regulamin określa zasady udostępniania użytkownikom obiektów oraz innych materiałów
(zwanych dalej zbiorami) ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela
Ringelbluma („ŻIH”) znajdując\-ch się w: Archiwum [dokumenryj, Dziale Dokumentacji
Dziedzictwa [fotografie oraz Dziale Szrub [muzeahal.
I. Zasady udostepniania zbiorów ŻIH na miejscw
•

Przeg]ądanie zbiorów ŻIH (zwane dalej „kwerendą”) jest bezpłatne.

•

Zbiory udostępniane są do wglądu na miejscu w czytelni ŻIH.

•

Kwerendy odbywają się w dni powszednie:
w Dziale Sztuki xy godzinach: 10.00 -17.00
w Dziale Dokumentacji Dziedzictwa w godzinach: 8.30 -15.30
Archiwum w godzinach pracy czytelni ŻIN, tj. pn-czw. 9.00-19.00, pt. 9.00-15.00

•

Baza zasobów ŻIH dostępna jest częściowo onhne na portalu Centralna Bibhoteka
Judaistyczna: www.cbj.jhLpl

•

Informacje o materiałach archiwalnych niezbędne do zlożenia zamówienia wyszukiwane
są przez użytkowników przy wykorzystaniu środków ewidencyjnych, takich jak katalogi,
inwentarze i bazy danych dostępnych w archiwum, czytelni oraz na stronie
internetowej bym: //w\ny.ibLpl/inwenMrze.

•

Kwerendy mozna dokonać w następujących zasadach:

a) Zgloszenie kwerendy przesiane drogą maUową, musi zawierać oświadczenie zawierające: imię
I nazwisko użytkownika, adres korespondencyjny, afiliację oraz podpisaną klauzulę dotyczącą
przetwarzanie przez ŻIH danych osobowych Użytkownika.
b) W przypadku udostępnienia zbiorów Użytkownik powinien podać: autora @eśh jest znany),
nazwy/h-tuły, sgnawrę/numery inwentarzowe.
Dokumenty zWgitahzowane udostępnia się niko w postaci skanów na komputerach w czytelni
i pracowni archiwalnej, bez konieczności składania rewersów.
c) W przypadku korzystania z materiałów oryginalnych ich przeglądanie odbnya się niko
w obecności pracownika ŻIH przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
d) Użytkownicy mogą fotografować obiekty ongrnalne lub/i karty katalogowe tylko za zgodą
iw sposób wskazany przez pracownika ŻIH.
e) Termin i zakres kwerendy są ustalane indywidualnie.
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Kontakt w celu umówierna się na kwerendę:
—

—

-

Archiwum: iieszka(iihi.p1
Dział Sztuki: mkrasicki(2ijbi.pl
Dział Dokumentacji Dziedzictwa: dokumentacia(1ijhi.pl
W sprawach, które nie zostały zawarte w niniejszym regulaminie, decydują kierownicy
działów, w których znajdują się zbiory ŻIH.

II. Zasady udostepniania kopii cyfrowych ze zbiorów ZIH
Do wykorzystania we wszelkiego rodzaju publikacjach i projektach: naukowych,
\n”stawlennlczych, komercyjnych, edukacyjnych, ku]wra]nych, itp. udostępnia się wizerunki
cyfrowe matenalów archiwalnych, fotografii, obiektó\y ze zbiorów ŻIN, zwane dalej
kopiami cyfrowymi (skan):
•

Udostępnienie kopii cyfrowych odbnya się na podstawie formularza zamówienia w pliku
Word, złożonego do konkretnego działu. [Załącznik nr 1]

•

Kopie cyfrowe ze zbiorów ŻIH udostępniane się odplamie. Za przygotowanie kopii
cyfrowych: fotografii! dokumentów archiwalnych/obiektów obowiązuje oplata zgodna
z obowiązującym cennikiem uslug ŻIH [Załącznik nr 2]. Opłata za]eży od jakości
udostępnionego skanu oraz celu \nkorzystania kopii cyfrowych.

•

Osoby I instytucje współpracujące z ZIN, w uzasadnionych przypadkach po osobnym
uzgodnieniu z Dyrektorem, mogę otrzymać zwolnienie z opłaty lub rabat w odniesieniu
do konkretnych kopii cyfrowych. \Vnioski w rym zakresie należy składać odpowiednio
na adresy e-mań wskazane w punkcie I (f.

•

Kopie cyfrowe ze zbiorów ŻIH są chronione powszechnie obowiązującym prawem,
szczególności prawem autorskim oraz prawami ich wykonawcy.

•

Użytkownik otrzymuje kopie cyfrowe po wniesieniu opłaty oraz po wypełnieniu
i przekazaniu oświadczenia stanowiącego załącznik niniejszego regulaminu [Załącznik
nr 3]. Uzyskuje on wówczas prawo do jednorazowego wykorzystania danych kopii
cyfrowych, wylącznie w celu wskazanym w złożonym oświadczeniu.

•

Użytkownicy nie mogą przenosić
na inne podmioty lub osoby trzecie.

prawa

do

wykorzystania

kopii

cyfrowych

za niezgodne
nie ponoszą odpowiedzialności
I
jego pracownicy
ŻIH
z prawem łub niezgodne z celem wskazanym w zamówieniu uTkorzysranie kopć
ponosi
ze wszystkimi konsekwencjami
cyfrowych. Odpowiedzialność prawną
Użytkownik tak wobec osób trzecich jaki wobec ZIH w przypadku jakichkolwiek roszczeń.
-

-

•

Źli-ł zastrzega, że w jego zbiorach znajdują się dzieła szwki, dokumenty i fotografie,
do których me przysługują mu stosowne prawa lub są one ograniczone. Wykorzystanie ich
kopn cyfro\n”ch wymaga od Użytkownika odrębnego uregulowania kwestii praw,
szczególności praw autorskich bezpośrednio z autorem lub jego spadkobiercami,
z zachowaniem ustawy z 4 lutego 19940 ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych,
tym w szczególności w zakresie prawa do korzystania z wizerunku osób uwidocznionych.

•

Kopie cyfrowe są udostępniane Użytkownikowi w ciągu 14 dni od czasu przysłania
prawidłowo wypełnionego zamówienia i podpisanego przez Użytkownika
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oświadczenia, chyba że sfotografowanie lub zeskanowanie jest możliwe jedynie
yz terminie późniejszym, o czym Użytkownik zostanie o tym poinformowany.
Użytkownik zobowiązany jest do opisywania udostępnionych kopii cyfrowych w sposób
wskazany przez ŹlI-I.
•

W sprawach nieobjęrych niniejszym regulaminem decyduje Dyrekcja ŹlI-I.

•

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor ŻIH może nie udzielić zgody na udostępnienia
kopii cyfrowych zbiorów ŻIH.

HI. Zasady w3ożyczania obiektów ze zbiorów ZIH poza siedzibe Instum
•

Zbiory ZIH %9pożycza się na podstawie:
a) pisemnego wniosku do Dyrektora ŻIH, a po jego akceptacji
b) umowy wypożyczenia

•

Wniosek dotyczący wypozyczenia powinien być złożony na co najmniej trzy miesiące przed
wskazanym oczekiwanym terminem wypożyczenia. Wniosek dotyczący wypożyczenia
powinien zawierać:
a. wskazanie podmiotu biorącego Obiekt w wypożyczenie,
b. wskazanie Obiektów (autor, nazwa, numer inwentarzowy),
wskazanie miejsca (adresu) ekspozycji Obiektów,
d. wskazanie okresu \n-pożyczenia wyrażonego co najmniej w miesiącach i latach.

•

Decyzję o ul-pożyczeniu zbiorów Źli-I podejmuje Dyrektor, po zapoznaniu się z opinią
konsenyarora (stan obiektów, ocena wniosku) i kierownika działu wypożyczającego zbiory,
na podstawie obowiązujących przepisów prawa i umów, którymi jest związany ZIH
Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypożycza zbiorów ŻIH dostępne sąw osobnym
dokumencie [Załącznik nr 4]

•
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Załącznik nr 1
Formularz zamówienia
Nazwa zamawiającego
imię i nazwisko lub nazwa inswwcji/firrny!wydawnictwa
Adres i NIP zamawiającego
(do faktury i wyslania dokumentu ze zgodą na udosiępnaenae)
Informacje o sposobie wykorzystania wizerunków
cyfrowych;
rodzaj r ttul pubbkacii. wydawnictwo, rok wydania, nakład itp.
albo rodzaj, nazwa t tytuł przedsięwzięcia (np. wystawy, pokazu
muitunedialnego, uwkladu) oraz sposób u”ykorzystania kopii
cyfrowych

Format i rozmiar pliku:
(podkreślić właściwe)

°

jpg, uff

O

72 dpi

o
o
o

Udostępnienie kopii cyfrowej
kserokopia
kwerenda

I

306 dpt

Termin dostarczenia wizerunków cyfrowych, na jaldm
zależy zamawiającemu:
Dane kontaktowe osoby działającej w” imieniu
zamawiającego (odbierającej pliki cyfrowe):
imię i nazwisk-o, e-mail, telefon
Nazwa usługi

Uztipclni,t prwow nik ŻI H
Kwot,i do zapłaty
Zod;t Dyrektora

ŻIH

Lista kopii cyfrowych obiektów
Lp.

Nr ww. lub Sygii.

Autor lub Nazwa kolekcji
archiwalnej
-

Nazwa lub Tytuł obiektuldokumenw

„

3.
4.
J.

6.

Data złożenia zamówienia

Podpis
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Składając poniższe zamówienie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
realizacji zamówienia na kopie cyfrowe zbiorów ZIH. Jestem świadoma/y posiadania prawa
do wglądu w moje dane, poprawiania ich oraz wycofania udzielonej zgody.

Podpis udzielającego zgody na przetwarzanie danych osobowych

Formularz należy przesIać do odpowiedniego Dzialu mailem w pliku Word:

Dział Archiwum
Dział Sztuki
-

—

—

areszka®jhapl

mkrasicki®hipI

Dział Dokumentacji Dziedzictwa

—

dokumentacja®,hipI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
1.

Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Zydowsb Instytut llistoryczny im. Emanuela
lUngeibluma z siedzibą W Warszawie przy ul. Tiomackie 3/5 (00-090 Warszawa) 7_II I.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
a. e-mail: indoIhLpl
b. listownie pod adresem pocztowym ŻIFI
3. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy Xv celu realizacji zamówienia na kopie cyfrowe zbiorów
ŻI IŁ
4. Jakie dane przetwarzamy:
a. lmic i nazwisko
b.Adres korespondencyjny
c.Adres e-mail
d. Telefon
5. Jak wykorzystujemy dane osobowe?
a. Do realizacji zamówienia na kopie cyfrowe zbiorów 7_III.
6. Dane osobowe przechowujemy przez okres zgodny z przepisami prawa archiwalnego.
7. Przetwarzamy dane na podstawie:
a. Zgody.
8. Nie sprzedajemy danych osobowych.
9. Nie przekazujemy danych osobowych innym instytucjom ani osobom prywatnym.
10. Każda osoba ma prawo do dostępu do swoich danych, Każda osoba ma prawo do sprostowania
swoich danych. Każda osoba ma prawo do usunięcia swoich danych. Każda osoba ma prawo
do ograniczenia przetwarzania swoich danych. Każda osoba ma prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. Każda osoba ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych.
-

Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z Instytutem lub Inspektorem Ochrony
Danych Osobouich w ZIFI. Każda osoba ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobo\n”ch.
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Załącznik nr 2

CENNIK USŁUG ŹIH

I. UDOSTĘPNIENIE KOPII CYFROWYCH ZBIORÓW
1. Cennik dotyczy kopii cyfro\nch zbiorów znajdujących się w kolekcji Źli-I.
2. Kopie cyfrowe zbiorów udosrępnia się na podstawie
a) regulaminu korzystania ze zbiorów, z któnm należy się zapoznać.
b)

u-ypelnionego i przesianego przez Użytkownika formularza zamflwtema do konkretnego
dzialu.

c)

podpisanego ouiadczenia przekazanego uprzednio przez konkretny dzial.

d)

urnowi” o wspólpracy (jeśli jest podpisana).

e)

do zamówienia kopii matenalów bibliotecznych nie wymagany est formularz zamówienia
a jedynie kontakt z Biblioteką.

3. Opiaty za udostępnienie kopii cyfrowych zbiorów Zł
Opłata za przekazanie plików do jednorazowego wykorzystania w Polsce i zagranicą kopii
cyfrowej
Rozmiar i
Prawo do
Rodzaj obiektow ze
Opłata brutto
format
publikacji
zbiorow ZIH
pliku
Bez prawa do publikacji
I PLN
72 d1ii JJPG
(do celów prnntnych.
Dzida sztud
naukowych)
i
edukacyjnych
Futogtafw
r

.

-

-

.

.

.

.

„

Przedmioty muzealne
- Dokumenty
-

.

.

-

Dzida sztuki
i;

-

-

-

L pnwem do
publikacji

—

Przedmioty muzealne

L

O umentY

-

„2 dpi

/ I1”G

300 dpi
TIFF

Z prawem do

r
otograiL

r

..

publikacji

30 PL\

-

I

Z prawem do

300 dpi /

publikacji

TIFF

100 PLN

40 ILN

Opłata za udostępnienie kopii cyfrowej materiałów bibliotecznych

Rodzaj obiektów ze zbiorów
ŻIH

Rozm
format pliku

Opłata brutto

Mateńaiy biblioteczne.
Starodruki i rękopisy, kiónch kopie
cyfrowe juz isirneją,
.

-

-

Starodruki t rękopisy, któn”ch kopie
cyfrowe me

isrmeją

--

Zgodnie z zamnulemem

-

-

Lirodrne z zamowlemem

1,00 PLNI / strona
Qub karta)
10,00 PLN

/ karta

II. KSEROKOPIE
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)-

Opłaty dotyczą kserokopii materiałów aktowych oraz materiałów bibliotecznych
(nic wykonuje się kserokopii starodruków i rękopisów, czasopism w rocznikach oprawnych
oraz formatach większych niż A4)

Format
A4
A3

Oplata

Ksero

2 PLN
3 PLN

czarno-biale
czarno-biale

III. KWERENDY
1. Dzial

;

Archiwum, Dokumentacji Dziedzictwa, Szwki oraz Bibhoteka nie przeprowadzają kwerend

naukouTch na zlecenie.
2. Archtwum Zifi przeprowadza odplatnie kwerendy w sprawach osobowych ze zbiorów

Żul

—

koszt

jednej spran 150 PLN.
Kontakt do poszczególnych działów:
Archiwum; email: areszka@jhi.pl
Dział Sztuki: email: mkrasickijhi.pl
Dział Dokumentacji Dziedzictwa: dokumentacja®hipl
Biblioteka: zRiszldecz®jhi.pl

Przed dokonaniem zapłaty należy dostarczyć podpisany formularz zamówienia (Załączniki) wraz
z opłatą za pełnomocnictwo dla osoby dzialającej w imieniu zamawiającego (jeśli jest konieczne).
Dane z formularza poslużą do wystawienia fakwry.
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Załącznik nr 3

OŚWIAiCZENIE*

Data złożenia zamówienia:
limę i nazwisko oraz adres e-mail osoby dzialającej w imieniu zamawiającego:
Nazwa zamawiającego:
Adres i NIP 2amaUiająCCgO:

Ośniadcam, e ponise kopie tljyJye rcbion5zy Zydonkiego Ins/3tntu Historciiejo:
Autor lub Nazwa kolekcji archtwalnej

Nr mw. lub sygn.

Nazwa
lub
obiektu/dokumentu

TymI

hędi ykorrtwze 3V [podać inFormacje o sposobie wykorzystania wizerunków cyfrowych]

Oj”n,zdcam,

bę% ww. kopiami ;/yn)mz dsponosiwć

Ż

iy

inn)i ce/adi,, „ytojpsai,mać ! / udostębni,? IŃŻIjnJ

podmiotom.

ZOhOJyŻqIqę się także do ramiescenia w każdymprpadku pub/żkowania ;zabyrznej kopii n/żywej e hionw Źli J
info;inajż ojjpoi odeniu ipoażswrm we wskaan) sposób q. „e zbiorów Żydowskiego Inst ytnżu I-IisIorycn ego
im. E. Ringdbhuna

—

-

Zohowiqu;ę się także do -acionwżia me,ianisa/ności inźegra/;zoi”d :ŁtJyong oraz adinny wizeninku postaci ukaan;Li
na djęciati.

Podpis osoby dzialającej w imieniu zamawiającego
Składając poniższe zamówienie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
realizacji zamówienia na kopie cyfrowe zbiorów ZIH. Jestem świadoma/v posiadania prawa
do wglądu w moje dane, poprawiania ich oraz wycofania udzielonej zgody.

Podpis udzielającego zgody na przetwarzanie danych osobowych

Skan oświadczenia należy przesłać mailem do odpowiedniego działu, w któnrm złożono
zamówienie na kopie cyfrowe zbiorów ZIH:

*

Dział Archl\nlm
Dzial Sztuid

—

—

areszkajhipl

mkrasiduihipł

Dział Dokumentacji Dziedzictwa

—

dokumentacjajhipl
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Żydowski Instywr t-Iisron”czny im. Emanuela
Ringeibtuma z siedzibą w Warszawie przy uL Ttomackie 3/5 (Oo-090 Warszawa) ZIti.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
a. e—mail: iodnibtpl
b. listownic pod adresem pocztowym ZII I
3. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji zamówienia na kopic cyfrowe zbiorów
LIR
4. Jakie dane przetwarzamy:
a. Imię i nazwisko
b.Adres korespondencyjny
c.Adres e-mail
5. Jak uTkorz.yswjemy dane osobowe?
a. Do realizacji zamówienia na kopic cyfrowe zbiorów Zlil.
6. Dane osobowe przechowujemy przez okres zgodny z przepisami prawa archiwalnego.
7. Przetwarzamy dane na podstawie:
a. Zgody.
8. Nie sprzedajemy danych osobowych.
9. Nie przekazujemy danych osobowych innym insntucjom ani osobom prywatnym.
10. Każda osoba ma prawo do dostępu do swoich danych. Każda osoba ma prawo do sprostowania
swoich danych. Każda osoba ma prawo do usunięcia swoich danych. Każda osoba ma prawo
do ograniczenia przetwarzania swoich danych. Każda osoba ma prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. Każda osoba ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
1.

-

Aby skorzystać ze swoich pra\y, należy skontaktować się z Instytutem lub Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych w Zł! I.
Każda osoba ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1.0

Załącznik nr 4
Regulamin i”ypożyczeń obiektów zgromadzonych w zbiorach Żydowskiego Instytutu
Historycznego im. E. Ringelbiuma
1.

Żydowski Instwt Historyczny im. Emanue]a RJngelbluma wypożycza zbiory
zgromadzone w zbiorach ZIH (Obiekn-) na podstawie pisemnego wniosku
do Dyrektora Inswww i umowy wypożyczenia (Umowa).

2.

Umowa określa wszelkie szczegóły wypozyczenia nieujęte

y.-

niniejszym regulaminie.

3. Wniosek dotyczący wypozczema musi być zlożony na co najmniej trzy miesiące
przed oczekiwanym terminem wypożyczenia.
4. Wniosek donczący wypożyczenia za granicę musi być złożony na co najmniej pięć
ntesięcy przed oczekiwanym terminem wypożczenia.
5. Wniosek dotyczący wypozyczema powinien zawierać:
a.

Wskazanie podmiotu biorącego Obiekt w wypozyczenie

b. Wskazanie Obiektów (autor, nazwa, numer in\yentarzowy)
c.

Wskazanie miejsca (adresu) ekspozycji Obiektów

d. Wskazanie okresu wypożyczenia wyrażonego co najmniej w miesiącach i latach
6.

Decyzję o wypożyczeniu Obiektów podejmuje Dyrektor Inswwm na podstawie opinii
konsenyatora (stan Obiektów, ocena wniosku) i kierownika działu (wykorzystanie
Obiektów do celów wlasnych lub wypożyczenia, ocena wniosku).

7. Decyzja Dyrektora ZW jest uzależniona ponadto od:
w przypadku obiektów złożonych przez
a. zgody Sto\yarzyszenia ZIH
to Stowarzyszenie do depozw w ZIH,
w przypadku wypozyczenia
b. zgody Wojewódzkiego Konsenyarora Zabytków
Obiektów poza granice pańsya Polskiego.
8. Insn-wt zastrzega sobie prawo do żądania uzupelnienia wniosku don-czącego
wypożyczenia o opis warunków wystawienniczych-w miejscu ekspozycji lub możliwość
przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu ekspozycji.
—

—

9. Wypożyczone Obiekn” mogą być LLżyte wyłącznie zgodnie z celem i na okres ujęty
w Umowie i winny być oddane najpóźniej w ostatnim dniu określonym
w Umowie.
10. Biorący w wypożyczenie zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów
wypożyczenia Obiektów będących przedmiotem Umowy, w tym pakowania
i transportu w obie strony.

11. Biorącemu w uwpożyczenie nie przysługuje prawo wypozyczania Obiektów osobom
trzecim.
12. Biorący w wypuzyczenie zobowiązuje się do wystawiania I przechownyanta
pozyczonych Obiektów z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi
Umowie. Optymalne warunki przechowywania i ekspozycji określa poniższa tabela:
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Temperatura Względna wilgotność
RH (%)
C°

Natężenie światła
Lux)

Drewno 18 —22

50±5

do 200

Papier

18 —22

55±5

do 50

Skóra

18 —22

55±5

do 200

Tkanhw 18—22

50±5

do 50

Metal

do 45

300 500

18 —22

-

13. Insrynit zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji warunków ekspozycji
i przechowywania wypożyczonych Obiektów w czasie trwania ekspozycji.
14. Biorący w wypozyczenie zobowiązany jest do ubezpieczenia Obiektów od wszelkiego
ryzyka na zasadzie „nad to nad”. lKopię polisy ubezpieczeniowej należy przekazać
do lnsntuw co najmniej na trzy dni przed dniem wydania Obiektów.
15. Obielm, na czas transporw, muszą być zapakowane przy użyciu odpowiednich
materiałów zapewniających
zabezpieczenie przed wszelkimi
maksymalne
uszkodzeniami, jakie mogą zaistnieć podczas transportu.
16. Instytut zastrzega sobie prawo do wysłania kuriera z transportem Obiektów na koszt
biorącego w wypożyczenie. Kurier nadzoruje pakowanie, transport i rozpakowanie
Obiektów oraz umieszczenie ich w miejscu ekspozycji.
17. Wydanie i zwrot Obiektów odbnya się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
18. Insntut zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania za Obielm uszkodzone,
zniszczone lub utracone podczas pożyczenia.
19. Biorący w wypozyczenie zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Instytut
o szkodzie lub utracie Obiektów i przesiać szczegółowy raport dotyczący stanu
zaistniałych uszkodzeń z pełną dokumentacją fotograficzną lub szczególowy raport
dotyczący okoliczności utraty Obiektów. Raport zostanie przesłany w ciągu trzech dni
od zaistnienia szkody.
20. Instytut zastrzega sobie prawo do powołania dodatkowej inspekcji związanej
z zaistnialą szkodą lub utratą Obiektów, zlożoną z pracowników Instytutu i ekspertów
zewnętrznych, której koszty pokrnya Biorący w wypożyczenie.
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