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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Poznaniu z siedzibą przy
ulicy 23 lutego 41/43.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Archiwum
Państwowego w Poznaniu wysyłając informację na adres e-mail: iod@poznan.ap.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy darowizny lub do podjęcia działań
przed jej zawarciem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i
realizacja umowy będą niemożliwe.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

   − upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom, w zakresie niezbędnym do
wykonywania obowiązków;

    − podmiotom przetwarzającym, wykonującym zadania w imieniu Administratora na podstawie zawartych
umów powierzenia danych osobowych, w szczególności podmiotom informatycznym świadczącym
usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych;

    − Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych;

    − instytucjom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu
przetwarzania oraz warunkowane długością okresów przechowywania dokumentów, określoną w
przepisach kancelaryjnych Archiwum Państwowego w Poznaniu, zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem ograniczenia tych praw w związku z wywiązywaniem
się Administratora z prawnego obowiązku wymagającego dalszego przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków
wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii.

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
tzw. profilowaniu.


