
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

dla interesantów i użytkowników czytelni Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego 

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 (dalej „RODO”), 

proszę przyjąć do wiadomości, że:   

1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych 

odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 

Wrocław. 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez 

adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania składanych wniosków lub 

umożliwienia dostępu do zasobów, jako interesantów i użytkowników czytelni Archiwum UWr, w 

związku z realizacją zadań Archiwum UWr, wynikających z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.164). Podstawą prawną   przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO, czyli udzielona zgoda, którą stanowi wyraźne działanie potwierdzające polegające na 

wypełnieniu wniosku lub dokonaniu wpisu w księdze wizyt. 

4. Dane osobowe interesantów i użytkowników czytelni Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego 

gromadzone są w formie: papierowych wniosków składanych do Archiwum UWr, elektronicznych baz 

danych służących rejestrowaniu załatwianych spraw, wpisów w księdze wizyt w czytelni Archiwum 

UWr (dotyczy użytkowników czytelni), wpisów w metryczkach archiwalnych w udostępnionych 

użytkownikom czytelni jednostkach archiwalnych. 

5. Państwa dane mogą zostać udostępnione jedynie organom lub podmiotom publicznym 

uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, 

z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania. Dane osobowe 

gromadzone i przetwarzane przez Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego nie będą udostępniane 

nieupoważnionym instytucjom i osobom trzecim oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i 

organizacji międzynarodowych. 

Ponadto, proszę przyjąć do wiadomości, że:   

6.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania oraz zgodny z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.  

7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiadają 

Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Uprawnienia te mogą być jednak ograniczone 

przez szczególny przepis prawa.   

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować 

odmową dostępu do zasobu Archiwum UWr lub brakiem możliwości realizacji wniosku. 

9. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.    

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu.  
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