Oświadczenie
Wypełniając art. 89 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 95/96
WE ja, niżej podpisany/a…........................................………………………………………....……,
oświadczam, że korzystam z dokumentacji stanowiącej zasób archiwum zakładowego
Ministerstwa Sprawiedliwości wytworzonej przez:
……………………………………………………………………..………………………………………,
(nazwa jednostki i komórki organizacyjnej)

o sygnaturze archiwalnej……………………………………………..…………………………...……,
tytuł teczki………………………………………………………….…..…………………….………......,
w celach …………………………………………………………………………………………………..
….…………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że nie wykorzystam informacji zawartych w dokumentacji stanowiącej zasób
archiwum zakładowego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz kopii otrzymanych dokumentów
w inny sposób niż wskazany w oświadczeniu, a dane osobowe zawarte w udostępnianej mi
dokumentacji będę przetwarzał wyłącznie w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji
powyższych celów.
Oświadczam, że informacje o osobach, mające znamiona aktualności, a zawarte
w udostępnionych mi dokumentach wykorzystam w sposób nienaruszający wolności albo praw
tych osób, wynikających w szczególności z przepisów chroniących dobra osobiste lub dane
osobowe.
Oświadczam, że wyniki moich badań będą opracowane w formie sumarycznej, bez ujawniania
danych

jednostkowych.

Nie

będę

rozpowszechniał

danych

osobowych

zawartych

w udostępnionej mi dokumentacji bez zgody osób których one dotyczą.
Przyjmuję do wiadomości, że ponoszę odpowiedzialność prawną za sposób wykorzystania
informacji zawartych w dokumentacji stanowiącej zasób archiwum zakładowego Ministerstwa
Sprawiedliwości, udostępnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

……………………………….

……………………………….

data

podpis

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. obowiązywania 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 95/96 WE (dalej: RODO), zgodnie z art.
13 RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ministerstwo Sprawiedliwości
z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 11.
2. Wszelkie naruszenia ochrony danych można zgłaszać do inspektora ochrony danych
Ministerstwa Sprawiedliwości, na adres mailowy: iod@ms.gov.pl
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c) RODO, wyłącznie w celu bieżącego zarządzania udostępnianiem
dokumentacji.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Ministerstwie Sprawiedliwości.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich
niepodania będzie nieuzyskanie dostępu do wnioskowanej dokumentacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do
ich sprostowania, aktualizacji i przenoszenia.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa

Urzędu

Ochrony

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.

…………………………………………………………..
(czytelny podpis Wnioskodawcy, potwierdzający zapoznanie się z klauzulą informacyjną)

