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…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
(nazwa firmy, adres, NIP, tel./e-mail zleceniodawcy) 

 

  …………………….. dnia …………… 

                                INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN  im. H. Niewodniczańskiego 

                                Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych 

                                ul. E. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, tel./fax 12 662 84 86 

FORMULARZ ZLECENIA WZORCOWANIA 
 

Proszę o wykonanie wzorcowania przyrządów dozymetrycznych w poniższym zakresie (liczba wybranych opcji ma wpływ na cenę wzorcowania): 

Aktualne wartości emisji powierzchniowej związane ze zmianą aktywności stosowanych źródeł promieniotwórczych są dostępne na żądanie w Laboratorium. 
*)     Wpisać X w odpowiednie pola. 
**)    Przez słowo „dawka” rozumie się wielkość dozymetryczną, w której wyskalowany jest przyrząd. W przypadku innych wymagań, proszę je opisać poniżej.  
***)  Wstawić żądane wartości progowe (standard: 3 wartości progowe). 
 

Inne wymagania (np. dodatkowe progi sygnalizacji, inne dane zgłaszającego do umieszczenia na świadectwie): 

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

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………............................. 
W przypadku wątpliwości co do zakresu wzorcowania prosimy o kontakt z personelem LWPD. 

   

Proszę o wykonanie usługi w trybie ekspresowym (2 dni robocze) *)  TAK  NIE 
*)   Usługa ekspresowa nie zawsze jest możliwa, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie  z laboratorium.  Wybór trybu ekspresowego oznacza dopłatę 290 zł netto do ceny wzorcowania każdego przyrządu. 
 

Akceptuję ogólne warunki wzorcowania (wzorcowanie.ifj.edu.pl/OWW.pdf), w tym 30 dniowy termin płatności, oraz cenę wykonania usługi zgodnie z cennikiem dostępnym na 

stronie Laboratorium (wzorcowanie.ifj.edu.pl/cennik.pdf). 

 

Osoba prowadząca sprawę (użytkownik przyrządu): 

Imię i nazwisko telefon e-mail 

.......................................    
                                           Podpis/pieczęć Zlecającego 

 

Lp. 
Typ 

przyrządu 

Nr 

fabryczny 

Sonda (jeśli dotyczy) 
Promieniowanie gamma 

137Cs*) 

Powierzchniowa emisja promieniowania*) 

(skażenia powierzchniowe) 

Typ Nr fab. 
Napięcie 

zasilania 

Źródła beta Źródła alfa 

Moc 

dawki 
**) 

Sygnalizacja 

mocy dawki 
***) 

Dawka 
**) 

Sygnalizacja 

dawki 
***) 

90Sr/90Y 
1.3 cm-2s-1 

90Sr/90Y 
11 cm-2s-1 

90Sr/90Y 
17 cm-2s-1 

36Cl 
4 cm-2s-1 

14C 
2,7 cm-2s-1 

14C 
41 cm-2s-1 

241Am 
16 cm-2s-1 

239Pu 
4 cm-2s-1 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) informujemy, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 

Kraków, 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:  

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy,  

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego i rachunkowego.  

Następnie Pani/Pana dane będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:  

a) podmiotom współpracującym z IFJ PAN w ramach współpracy naukowej oraz dostawcom niezbędnych usług na podstawie stosownych umów,  

b) podmiotom i instytucjom upoważnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z obowiązującym w IFJ PAN Jednolitym Rzeczowym 

Wykazem Akt – przez okres 5 lat , licząc od 1 stycznia roku następnego po ostatecznym załatwieniu sprawy. 

6. posiada Pani/Pan prawo do:  

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

- do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

- do usunięcia danych osobowych (nie dotyczy sytuacji gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),  

- do ograniczenia przetwarzania danych,  

- do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), 

7. podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy. 

 

 

Data i podpis zlecającego: 

 

………………………………………………………. 


