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BADATELSKÝ LIST
pořadové
číslo

pracoviště

údaje o badateli
jméno a příjmení

rodné číslo

adresa (nepovinný údaj)

telefon

e mail

(nepovinný
údaj)

(nepovinný
údaj)

obsah badatelské činnosti
téma studia
kresba
fotografování
způsob dokumentace sbírkových předmětů (zaškrtnout)

kopírování
filmování

zaměření studia
(zaškrtnout)

vědecké

studie

monografie

pulicistické

pro výstavní
účely

soukromý
zájem

diplomová
práce
komerční
účely

disertační
práce
jiné

jiné

(uvést)

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Badatelským řádem SZM a beru na vědomí, že při porušení povinností mi může být další studium odepřeno,
případně udělený souhlas odvolán.
V Opavě dne

podpis
badatele

údaje přezkoumal
kurátor/knihovník

podpis
kurátor/
knihovník

Žádost o souhlas s použitím vlastního
reprodukčního zařízení (zaškrtnout)

fotoaparát

skener

kamera

vlastní
kresba

jiné

Prohlašuji, že mnou pořízené reprodukce a záznamy prostřednictvím výše požadovaných reprodukčních technik budu používat pouze pro svou
studijní potřebu a nebudu je publikovat. Současně prohlašuji, že v případě zájmu o publikování mnou pořízených reprodukcí a záznamů
požádám Slezské zemské muzeum o souhlas s jednorázovým užitím reprodukce nebo záznamu muzejních sbírkových předmětů pro potřeby
výše uvedeného zaměření a téma studia. V Případě schválení vedoucím příslušného oddělení a rozhodnutí o komerčním charakteru publikace
zaplatím reprodukční poplatekpodle Ceníku služeb a reprodukčních poplatků platných v SZM. Současně jsem si vědom nezbytnosti vyrovnání
případných autorských práv a práv souvisejících. Beru na vědomí, že při porušení podmínek zacházení s reprodukcemi a záznamy mi může
být badatelské využívání muzejních sbírkových předmětů SZM odepřeno, případně udělený souhlas odvolán.
datum

podpis badatele

schválil

POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ
Správce - Slezské zemské muzeum, se sídlem Nádražní okruh 31, Opava, IČO: 00100595, e-mailový kontakt - szm@szm.cz informuje subjekt
údajů v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení
o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), že:
důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů je oprávněný zájem Slezského zemského muzea
zpracováním osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní e-mail: poverenec@szm.cz)
nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení
správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo třetím osobám
subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od správce přístup ke svým osobním
další informace nalezne na www stránkách Slezského zemského muzea
vyplněním tohoto formuláře dává souhlas Slezskému zemskému muzeu se zpracováním svých osobních údajů

Poznámka:

pole k vyplnění

