ARCHIWUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
zwanym dalej: „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-

007 Kraków.
2. Sprawami związanymi z ochroną danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim

jest Inspektor Ochrony Danych mgr inż Monika Tokarczyk, adres: ul. Gołębia 24,
pokój 31, 31-007 Kraków, strona: www.iod.uj.edu.pl; e-mail: iod@uj.edu.pl, tel.
12 663 12 25.
3. Dane osobowe są gromadzone i udostępniane zgodnie z przepisami RODO oraz

Ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym (Dz.U. 2018, poz. 217).
4. Dane osobowe przetwarzane są przez Archiwum w celu realizacji zadań w zakresie:

- kształtowania i nadzoru nad zasobem archiwalnym,
- gromadzenia, przechowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów
archiwalnych,
- ewidencjonowania i opracowywania materiałów archiwalnych,
- urzędowego potwierdzania treści przechowywanych materiałów archiwalnych,
- przechowywania i udostępniania dokumentacji osobowej i płacowej o studiach i
zatrudnieniu w Uniwersytecie Jagiellońskim ,
- wydawania odpisów i kopii z dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców,
- realizacji spraw w zakresie gospodarowania majątkiem,
- prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej,
- prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej na temat materiałów
archiwalnych i Archiwum.
5. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Archiwum w celach realizacji zadań
określonych powyżej:
- nie będą podlegały profilowaniu,
- nie będą przekazywane nieupoważnionym prawem osobom i instytucjom trzecim,
- nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe czytelników gromadzone są w formie: 1) papierowych formularzy

użytkowników z prośbą o udostępnienie zbiorów, 2) elektronicznej bazy danych
rejestrującej użytkowników i zamawiane przez nich za pośrednictwem tej bazy
jednostki archiwalne, 3) księgi czytelników wyłożonej w Czytelni Archiwum UJ, 4)
metryczek archiwalnych z wpisem czytelnika danej jednostki archiwalnej.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może

skutkować odmową korzystania z zasobu Archiwum oraz realizacji innego rodzaju
wniosku/zapytania/usługi.
8. Każdy czytelnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich

sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi na naruszanie
przepisów w zakresie RODO. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej uprzednio.

