Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
I. DLA UŻYTKOWNIKÓW PRACOWNI NAUKOWEJ/CZYTELNI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05.2016) Archiwum Państwowe w Częstochowie informuje,
że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego
w Częstochowie, ul. Rejtana 13, 42-200 Częstochowa.
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Archiwum Państwowym
w Częstochowie: e-mail: inspektor@odocn.pl, tel. 602762036.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań
Archiwum w zakresie udostępniania materiałów archiwalnych i ich kopii, a także
dokumentacji niearchiwalnej z zasobu Archiwum na podstawie art.6 ust.1 lit. c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (tekst jednolity DZ.U. 2018 poz. 217) i przepisów
wykonawczych do niej.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym
z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania wyłącznie na podstawie
przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony na podstawie
prawa, w szczególności zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt,
obowiązującym w Archiwum, czyli przez 10 lat lub przechowywane wieczyście, o ile
w wyniku ekspertyzy archiwalnej dokumentacja z Pani/Pana danymi osobowymi
zostanie zakwalifikowana do materiałów archiwalnych, czyli dokumentacji kategorii
archiwalnej A.
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania
oraz usunięcia w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia wniosku
w celu, udostępniania materiałów archiwalnych i ich kopii, a także dokumentacji
niearchiwalnej z zasobu Archiwum.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
II. DLA KLIENTÓW ARCHIWUM
Zgodnie z art. 13.ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05.2016) Archiwum Państwowe w Częstochowie informuje,
że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego
w Częstochowie, ul. Rejtana 13, 42-200 Częstochowa
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Archiwum Państwowym
w Częstochowie: e-mail: inspektor@odocn.pl, tel. 602762036.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań
Archiwum w zakresie udostępniania informacji z materiałów archiwalnych i ich kopii,
a także dokumentacji niearchiwalnej z zasobu Archiwum na podstawie art.6 ust.1 lit. b
i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (tekst jednolity DZ.U. 2018 poz. 217) i przepisów
wykonawczych do niej.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony na podstawie
prawa, w szczególności zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt,
obowiązującym w Archiwum, czyli przez 20 lat lub przechowywane wieczyście, o ile
w wyniku ekspertyzy archiwalnej dokumentacja z Pani/Pana danymi osobowymi
zostanie zakwalifikowana do materiałów archiwalnych, czyli dokumentacji kategorii
archiwalnej A.
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz w zakresie danych
przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody posiada Pani/Pan prawo do usunięcia,
przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z załatwianiem spraw, które
określone są we właściwych przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach i Kodeksu Postępowania Administracyjnego jest
obligatoryjne, a w zakresie realizacji przez Archiwum zleconych usług jest
dobrowolne, jednakże odmowa podania danych lub złożenie wniosku o usunięcie lub
ograniczenie przetwarzania danych, będzie skutkować odmową realizacji zleconych
usług.

