
ZGŁOSZENIE UŻYTKOWNIKA ZASOBU ARCHIWALNEGO 
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 

 
            

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 65, 85-009 Bydgoszcz, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy możliwy jest pod numerem tel. nr 52 3395414 

lub adresem email iod@bydgoszcz.ap.gov.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobu Archiwum Państwowego w Bydgoszczy - 

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa, 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

7) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem– zarządzenie nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów 

Państwowych z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych - 

jest obligatoryjne. 

DANE UŻYTKOWNIKA 
imię i nazwisko 

stałe miejsce zamieszkania 

adres do korespondencji w Polsce 

w okresie korzystania z archiwaliów 

(podać, jeśli inny niż stałe miejsce zamieszkania) 

rodzaj i numer dokumentu tożsamości 

INFORMACJE O POSZUKIWANIACH ARCHIWALNYCH 
Podanie informacji o zawodzie i tytułach naukowych lub zawodowych – służących analizie potrzeb użytkowników zasobu 
archiwalnego – jest fakultatywne, a ich ewentualne pominięcie nie powoduje ograniczeń do korzystania z archiwaliów (pola 

formularza wyróżnione szarym tłem). Również przedmiot (temat) pracy podaje się dobrowolnie, z wyjątkiem przypadków, gdy 

informacja ta jest prawnie wymagana. Informację 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 – ze względu na 

dane osobowe lub tytuły własności – wymagane jest udowodnienie uprawnień do zapoznania się z ich treścią albo przedłożenie 

formalnego pełnomocnictwa osoby uprawnionej. 

temat pracy, cel badań (zakres przedmiotowy badań) 

charakter zamierzonych badań archiwalnych (właściwe podkreślić): 

          naukowe,           genealogiczne,              własnościowe,             do celów urzędowych,            do celów publicystycznych,  

           do celów socjalnych,             inne- jakie ? 

zakres chronologiczny badań 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem korzystania z materiałów archiwalnych 
 w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy 

 

 

 

………………………………………… 

data zgłoszenia 

 

…………………………………………….. 

podpis użytkownika 

     

  


