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REWERS
numer kolejny księgi ewidencyjnej
(wypełnia dyżurny)
Klauzula informacyjna

numer i nazwa zespołu archiwalnego
sygnatura jednostki archiwalnej
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Narodowe Archiwum Cyfrowe
z siedzibą przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie, kod pocztowy 02-103, tel. 22 572 16 00,
adres e-mail: nac@nac.gov.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Archiwum Cyfrowym jest realizowany
imię i nazwisko zamawiającego
za pośrednictwem adresu email: nac@nac.gov.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji udostępnienia materiałów
archiwalnych i/lub wykonania usług archiwalnych.
4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania ograniczenia
data
zamówienia
wykonano
samodzielnie
cyfrowe
przetwarzania,
a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania,
jak kopie
również
prawo
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
nie
5. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organutak
nadzorczego
zajmującego
się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych
data
zwrotunarusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
osobowych
6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wniosku o udostępnienie zasobu
archiwum lub wykonania usług archiwalnych.
7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
uwagi
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
9. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym zostały pozyskane przez Narodowe Archiwum Cyfrowe.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
11. Powyższe informacje są Panu/Pani przekazywanenumer
na podstawie
art.księgi
13 ust. 1ewidencyjnej
i 2 Rozporządzenia
kolejny
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (wypełnia
z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony
dyżurny)
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119). Podstawą prawną przetwarzania Pana/
Pani danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit e Rozporządzenia 2016/679 oraz art. 16 ust. 2a
numer i nazwa zespołu archiwalnego
sygnatura jednostki archiwalnej
i art. 16d-16e Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.)
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