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WNIOSEK DLA INTERESANTÓW ARCHIWUM
RÓWNOCZEŚNIE OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZAMIESZCZONĄ PONIŻEJ.

.........................................................................
CZYTELNY PODPIS

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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.U.UE.L.2016.119.1) informuję,
iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych z siedzibą przy ul.
Akademii Umiejętności 1a w Bielsku Białej.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
za pośrednictwem:
a) e-maila na adres iod@cuw.bielsko-biala.pl
b) telefonicznie pod numerem 33 499 23 45
c) pisemnie na adres siedziby administratora
3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku dotyczącego dostępu do
informacji zawartych w zasobie archiwalnym zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania
na mocy przepisów prawa m.in. archiwum państwowe, sądy. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione
podmiotom zewnętrznym m.in. dostawcy usług informatycznych, kurierom, operatorom pocztowym.
5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane lub przez okres wskazany przepisami prawa.
6. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Przy czym realizacja każdego z praw będzie przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w art.
15-22 RODO oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
7. W przypadku uznania, że przetwarzane dane osobowe naruszają przepisy RODO, Wnioskodawcy przysługuje
prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Pani/a danych osobowych jest niezbędne do realizacji złożonego wniosku.
9. Dane osobowe wnioskodawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
10. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/a danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowych.
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