
Załącznik nr 1
do Regulamin udostępniania materiałów 
archiwalnych w AP w Rzeszowie z 15.02.2013 

ZGŁOSZENIE UŻYTKOWNIKA ZASOBU ARCHIWALNEGO

Archiwum Państwowego w Rzeszowie

Podanie   informacji   o   poszukiwaniach  archiwalnych  (cel  poszukiwań)   –   służących   analizie   potrzeb   użytkowników   zasobu
archiwalnego  –  jest   dobrowolne,   a  ich  ewentualne  pominięcie   nie   powoduje  ograniczenia  uprawnień  do  korzystania  z
archiwaliów (pola  formularza  wyróżnione  szarym  tłem). Pozostałe informacje zbierane są do celów wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. e
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),  i  po  ustaniu
przydatności  dla  zarządzania  udostępnianiem  archiwaliów  nie  będą przetwarzane w zbiorach danych.  Informacje o mocodawcy
użytkownika archiwaliów lub osobie go rekomendującej należy podawać, jeżeli  użytkownik  nie  występuje  we  własnym  imieniu  albo
powołuje  się  –  z  własnej  woli  bądź  na  wyraźne  żądanie  Archiwum państwowego – na osobę trzecią. W odniesieniu do archiwaliów o
dostępności  prawnie ograniczonej  wymagane jest  udowodnienie  uprawnień  do  zapoznania  się   z   ich treścią  albo  przedłożenie
formalnego  pełnomocnictwa  osoby  uprawnionej.

DANE UŻYTKOWNIKA

Imię i nazwisko

Stałe miejsce zamieszkania 

Adres do korespondencji w Polsce
w okresie korzystania z archiwaliów

(podawać, jeśli inny niż stałe miejsce zamieszkania)

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości

Kontakt telefoniczny lub e-mailowy

Dane osoby (nazwa i adres instytucji lub imię, nazwisko i adres/miejsce pracy), na której zlecenie działa 
użytkownik lub która udziela mu rekomendacji do prowadzenia prac archiwalnych (wypełniać jeśli dotyczy)

zlecenie            rekomendacja            pełnomocnictwo

INFORMACJE O POSZUKIWANIACH ARCHIWALNYCH

cel zamierzonych poszukiwań archiwalnych           naukowe        genealogiczne         własnościowe
     do celów publicystycznych,           do celów socjalnych,        inne  - jakie?                        

data zgłoszenia podpis

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:

 zapoznałem się z regulaminem korzystania z materiałów archiwalnych.
 informacje o osobach, mające znamiona aktualności, a zawarte w udostępnionych mi materiałach archiwalnych 

wykorzystam w sposób nienaruszający praw lub wolności obywateli, wynikających w szczególności z przepisów 
chroniących dobra osobiste i dane osobowe. 

data podpis

verte →
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Rzeszowie. Dane osobowe gromadzone są w zakresie niezbędnym do zrealizowania 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.  Wszelkie  pytania  dotyczące  przetwarzania  danych osobowych w Archiwum należy kierować do Inspektora
Ochrony Danych:  tel. (17) 23048 08 e-mail: informatyk@rzeszow.ap.gov.pl



Załącznik do zgłoszenia użytkownika

       Wykaz zespołów (zbiorów) archiwalnych objętych zgłoszeniem (proszę podać numer i nazwę zespołu)
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