Załącznik Nr 3 do Regulaminu udostępniania
materiałów archiwalnych
w Archiwum Państwowym w Zamościu

CzD

A R C HI W U M P A ŃS T W OW E W Z A M OŚ C I U
ANEKS DO ZGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA ZASOBU ARCHIWALNEGO
nr aneksu:

DANE UŻYTKOWNIKA
imię i nazwisko
adres miejsca zamieszkania
OŚWIADCZENIE – DANE WRAŻLIWE

W związku z udostępnieniem mi przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Zamościu na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. j) i art. 89 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. materiałów archiwalnych objętych wskazanym na wstępie zgłoszeniem użytkownika zasobu archiwalnego, zawierających wskazane w art. 9 ust. 1 powołanego rozporządzenia dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych
genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności
lub orientacji seksualnej tej osoby, ponadto danych dotyczących skazania, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń
wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, oświadczam, że:
▪ zostałem zaznajomiony z wrażliwym charakterem udostępnianych mi danych i związanymi z nim szczególnymi zasadami ich przetwarzania określonymi w treści ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
▪ przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prowadzanych przeze mnie badań naukowych określonych w zgłoszeniu i danych tych nie
będę przetwarzał w innym celu;
▪ wyniki prowadzonych badań naukowych nie zostaną opublikowane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane zostały przetworzone.
DODATKOWE WYJAŚNIENIA UŻYTKOWNIKA :

...............................................
data

....................................................
podpis

ADNOTACJE ARCHIWUM

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
Pola w kolorze szarym wypełnia pracownik Archiwum.

