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REPRESJE WOJENNE

Informacje dla składającego - przeczytać przed wypełnieniem
Należy wypełnić tylko jasne pola – przy użyciu komputera lub czytelnie pismem ręcznym.
Zasady realizacji usług świadczonych w Archiwum i sposób ustalania opłat z tego tytułu określa Cennik
stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 4 Dyrektora Archiwum Państwowego w Zamościu z dnia 21 maja
2018 r., dostępny w czytelni, kancelarii i na naszej stronie internetowej.
Poszukiwania archiwalne związane z ubieganiem się o odszkodowanie z Fundacji Polsko-Niemieckie
Pojednanie są bezpłatne.

Data wpływu
Znak
Ref.

A. Wnioskodawca
Imię i nazwisko
Adres
Telefon

E-mail

B. Określenie przedmiotu zamówienia

Proszę o wydanie zaświadczenia o represjonowaniu polegającym na:
........................................................................................... .....................................................................................................................................
(opisać charakter represjonowania – np. pobyt w więzieniu, w obozie pracy, łagrze, obozie koncentracyjnym, prace przymusowe, repatriacja)

W okresie, którego ma dotyczyć zaświadczenie, posługiwałem(am) się imieniem i nazwiskiem:
............................................................................................................................................................................................................................................................

(w przypadku represji zbiorowych - np. aresztowanie z innymi członkami rodziny - wymienić również inne osoby))

Przed wywiezieniem - aresztowaniem mieszkałem(am) w:
............................................................................................................................................................................................................................................................

(podać miejscowość, ulicę, numer domu i mieszkania)

Zatrzymany(a) zostałem(am):
............................................................................................................................................................................................................................................................
(podać miejsce i datę zatrzymania)

Po zatrzymaniu przebywałem(am) kolejno:
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(wskazać kolejne miejsca pobytu w czasie represji)

Do Polski powróciłem(am) w dniu.............................................................................................. ...................................................
Granicę przekroczyłem(am) w............................................................................................................................ .............................
Zarejestrowałem(am) się w Punkcie Urzędu Repatriacyjnego w....................................................................................................
lub w innym urzędzie (wskazać jakim)......................................................................................... ...................................................
w dniu:..............................................................................................................................................................................................
Po zarejestrowaniu mieszkałem w:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................................................................................................................................

(podać miejscowość, ulicę, numer domu i mieszkania)

Informacje dodatkowe

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Zamościu. Dane osobowe gromadzone są w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych
usług archiwalnych lub wydania uwierzytelnionych kopii dokumentów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Archiwum jest realizacja obowiązku
prawnego. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii archiwalnej akt sprawy. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego
przetwarzania, w tym profilowania. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu, ich sprostowania i uzupełnienia,
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych w Archiwum
odpowiada Inspektor Ochrony Danych: Bartosz Sierpniowski, e-mail: iod@zamosc.ap.gov.pl

C. Cel zamówienia

Zaświadczenie potrzebne mi jest do celów:....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
…………………………………
Data

………………………………
Czytelny podpis

