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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (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 (Dz. Urz. UE L 119) (dalej „RODO”), Archiwum Główne Akt Dawnych 

(dalej: AGAD) informuje, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Dyrektor AGAD, z którym można skontaktować 

się za pośrednictwem: 

1) korespondencji drogą pocztową: ul. Długa 7, 00-263 Warszawa; 

2) korespondencji drogą poczty elektronicznej: sekretariat@agad.gov.pl 

3) telefonicznie – centrala: 22 831 54 91. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt 

jest możliwy za pośrednictwem: 

1) korespondencji drogą pocztową: ul. Długa 7, 00-263 Warszawa; 

2) korespondencji drogą poczty elektronicznej: iod@agad.gov.pl 

3) telefonicznie – 22 831 54 91 wew. 491. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych 

AGAD, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przez okres niezbędny do wykonania 

tych zadań. 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

realizacji Państwa wystąpienia o udostępnienie materiałów archiwalnych. Podane 

dane będą przechowywane przez AGAD zgodnie z obowiązującymi w jednostce 

przepisami kancelaryjnymi. 

5. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, którą mogą 

Państwo w dowolnym momencie wycofać bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania przed jej wycofaniem. 

7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku, gdy 
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przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy RODO lub inne przepisy 

określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.  

8. Podane przez Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, mogą być 

udostępnione wyłącznie instytucjom uprawnionym z mocy prawa. 

9. Podane przez Państwa dane nie będą przetwarzanie w celach marketingowych lub w 

oparciu o podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będą podlegały 

profilowaniu, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej w celach innych niż realizacja zadań statutowych.  


