Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

Wypełnia Archiwum:

ZGŁOSZENIE UŻYTKOWNIKA ZASOBU ARCHIWALNEGO
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Znak ..............................................
(na podstawie Zarządzenia nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie
organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych)

Podanie tematu pracy albo celu badań (z wyjątkiem przypadków, gdy informacja ta jest prawnie wymagana), charakteru
zamierzonych badań archiwalnych jest dobrowolne, a ich ewentualne pominięcie nie powoduje ograniczenia uprawnień do
korzystania z archiwaliów (pola formularza wyróżnione szarym tłem). Dane osobowe podane w Zgłoszeniu są przetwarzane tylko w
zakresie potrzeb bieżącego zarządzania udostępnianiem materiałów archiwalnych. Użytkownik może w każdej chwili zaktualizować
dane wpisane w Zgłoszeniu, podając datę modyfikacji. W odniesieniu do archiwaliów o dostępności prawnie ograniczonej wymagane
jest złożenie zobowiązania użytkownika do ochrony informacji, ujęte w odrębnym formularzu. Niezależnie od tego Archiwum może
zażądać od użytkownika złożenia dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń lub udokumentowania uprawnień do zapoznania się z treścią
tego typu archiwaliów (w szczególności poprzez przedłożenie pełnomocnictwa osoby uprawnionej).

DANE UŻYTKOWNIKA
imię i nazwisko

adres
zamieszkania
adres do
korespondencji
(podać, jeśli inny niż adres
zamieszkania)

rodzaj i numer
dokumentu tożsamości

INFORMACJE O POSZUKIWANIACH ARCHIWALNYCH

temat pracy
(cel badań)

charakter zamierzonych badań archiwalnych:

 naukowe,

 genealogiczne,

 własnościowe,

 do celów publicystycznych,

 do celów socjalnych,
 inne – jakie? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zapoznałem się z Regulaminem korzystania z materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Piotrkowie
Trybunalskim

data

podpis

UWAGI

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

ZOBOWIĄZANIE UŻYTKOWNIKA DO OCHRONY INFORMACJI
(na podstawie Zarządzenia nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie
organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych)

Zobowiązanie należy wypełnić w odniesieniu do archiwaliów o dostępności prawnie ograniczonej.
Niezależnie od tego Archiwum może zażądać od użytkownika złożenia dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń lub udokumentowania
uprawnień do zapoznania się z treścią tego typu archiwaliów (w szczególności poprzez przedłożenie pełnomocnictwa osoby
uprawnionej).

PRAWNA OCHRONA INFORMACJI
Zobowiązuję się do wykorzystania informacji uzyskanych na podstawie udostępnionych materiałów archiwalnych,
a mających znamiona aktualności, w sposób nienaruszający wolności albo praw, wynikających w szczególności
z przepisów chroniących dobra osobiste lub dane osobowe.

………………………………………….
data

……………………………………………………………………..
podpis

Klauzula informacyjna
Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Piotrkowie
Trybunalskim jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Siedzibą
Dyrektora jest Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Toruńska 4, 97-300
Piotrków Trybunalski. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 44 649-69-71; adresu e-mail:
kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych poprzez adres e-mail: iod@piotrkow-tryb.ap.gov.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na złożone pismo
zgodnie z zapisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz.
217).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe z
wniosku nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
powyżej celu, a także przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią
archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji
rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Ci:
6.1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
6.2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
6.3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
6.4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
Rozporządzenia;
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których
odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania
administracyjnego czy archiwizacji).
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art.
6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia jej w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
8. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest warunkiem
realizacji wniosku w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim.
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Zgoda
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
oświadczam, że zrozumiałem zapisy niniejszej Klauzuli informacyjnej i wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Archiwum Państwowe w Łodzi moich danych osobowych zawartych w piśmie, w
celu udzielenia odpowiedzi na złożone pismo zgodnie z zapisami ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217).
Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do
wycofania zgody w dowolnym momencie.
…………………………………………..
data, podpis

