[Wpisz tutaj]
Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Lublinie

UMOWA NR …………/20……
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA
W RAMACH REALIZACJI SPRAWY O ZNAKU ……………………………………………
zawarta w dniu ………………………………………………………………………… roku w Lublinie pomiędzy:
Archiwum Państwowym w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ul. Jezuickiej 13, reprezentowanym przez dra Piotra
Dymmela – Dyrektora, zwanym dalej Administratorem
a
…………………………………………………………………………………………………………………………,
Imię i Nazwisko

zamieszkałym/ą ……………………………………………………………………………………………………….,
Ulica, nr budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość

legitymującym/ą się dokumentem tożsamości ……………………………………………………………………….,
Numer i seria dowodu tożsamości

zwanym/ą dalej Użytkownikiem.
Strony uzgadniają, co następuje:
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Administratora Użytkownikowi dostępu do danych osobowych
zawartych w udostępnionych Użytkownikowi materiałach archiwalnych, stanowiących część zasobu
archiwalnego oraz w środkach ewidencyjnych i pomocach archiwalnych Administratora. Za dane osobowe
zawarte w materiałach archiwalnych uważa się dane w rozumieniu art. 4 ust. 1 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, zwanego dalej RODO.
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§2
Obowiązki Administratora
Administrator udziela Użytkownikowi dostępu do danych osobowych, o których mowa w § 1, na czas
korzystania przez Użytkownika z materiałów archiwalnych oraz w środkach ewidencyjnych i pomocach
archiwalnych.
Administrator informuje Użytkownika o zasadach i procedurach organizacyjno-technicznych przetwarzania
danych osobowych na terenie Administratora.
§3
Obowiązki Użytkownika
Użytkownik jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe, o których mowa w § 1, w sposób zgodny z art. 5
ust. 1 RODO.
Użytkownik jest zobowiązany stosować się do zasad i procedur organizacyjno-technicznych przetwarzania
danych osobowych na terenie Administratora.
Użytkownik jest zobowiązany zachować w tajemnicy przetwarzane przez siebie dane osobowe, chyba że
odrębne przepisy prawa zobowiązują go do ich ujawnienia, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu
prowadzonych przez siebie poszukiwań archiwalnych.

§4
Czas trwania umowy
Umowa wygasa wraz z zakończeniem korzystania z materiałów archiwalnych przez Użytkownika.
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§5
Postanowienia końcowe
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych przez
Użytkownika.
Nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika skutkuje naruszeniem niniejszej
umowy i może podlegać sankcjom karnym przewidzianym w prawie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają RODO, Kodeks Cywilny, prawo
archiwalne, wewnętrzne regulacje Administratora oraz inne przepisy prawa dotyczące przetwarzania
i ochrony danych osobowych.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.

………………………………………………………
Pieczątka i podpis Dyrektora

………………………………………………………
Czytelny podpis Użytkownika

