
Nazwa firmy, adres

Imię i nazwisko osoby  
upoważnionej do zawierania umów

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Telefon i mail osoby kontaktowej

Krótki opis działalności  
i profilu Państwa firmy

Reprezentowani polscy autorzy  
(proszę wymienić co najmniej trzech)

Tytuł i autor dzieła,  
którego Proposal ma dotyczyć

Plan działania – gdzie, kiedy,  
w jaki sposób zamierzają Państwo  
korzystać z Proposalu?

Liczba stron i wnioskowana kwota w PLN

Komu chcieliby Państwo zlecić 
tłumaczenie? Proszę załączyć  
krótką bibliografię tłumacza

Formularz zgłoszenia do programu proposale



klauzula inFormacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (RODO) oraz przepisów krajowych 
informuję:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Książki z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Wrób-
lewskiego 6;

2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym osoba której dane dotyczą może skontaktować się 
przez adres email iod@instytutksiazki.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia do Programu Proposale na podstawie art. 6. ust. 1 lit. 
a RODO;

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty odpowiedzialne za realizację zadań w ramach Programu 
Proposale, podmioty świadczące usługi dostarczania korespondencji, podmioty obsługi technicznej i informatycznej.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, a następnie prze-

chowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archi-
walnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r poz. 217)oraz wynikającymi z niej regulacjami wewnętrznymi Instytutu Książki;

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż prze-
twarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia do programu. 
W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie uczestnictwo w programie;

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie dokonywane jest profilowanie danych oso-
bowych. 

Podpis Miejscowość i data

Data i podpis

Oświadczam, że mam prawo do pośredniczenia w rozmowach handlowych pomiędzy autorem książki
a zagranicznymi wydawcami i posiadam niezbędne zgody autora uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych do Dzieła lite-
rackiego w zakresie koniecznym do stworzenia Proposalu (w tym tłumaczenia) i jego wykorzystywania w zakresie swojej działalności 
zgodnie z celem Programu, a także do zapewnienia udzielenia takiej zgody autora, jak i tłumacza, czy innych twórców zaangażowanych 
w stworzenie Proposalu Instytutowi Książki.

instytut książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
tel. (+48) 12 61 71 900
e-mail: biuro@instytutksiazki.pl

NIP: 676-22-53-464
REGON: 356775805
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