Archiwum
Warszawa, dn.……………………………

……………………………………………………
Imię i nazwisko

……………………………………………………
Uczelnia, kierunek studiów / miejsce pracy

……………………………………………………
Numer kontaktowy / adres e-mail

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DO WGLĄDU PRAC DYPLOMOWYCH
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wgląd do następujących prac dyplomowych
obronionych w UMFC (nazwisko i imię autora, tytuł pracy, sygnatura:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sygnatura

Imię i nazwisko autora

Tytuł pracy

Cel udostępnienia materiałów:
1. piszę pracę (podać rodzaj, tytuł, problematykę): ……………………………………………………………………..
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…...
pod kierunkiem …………………………….…………………………………………………………………….………………………
na Uczelni / Wydziale ………………………………………………………………………………………………………………….
2. inny (jaki?)……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…...
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…...

W mojej pracy wskażę źródła wszelkich danych, zaczerpniętych z udostępnionych mi prac.
Przyjmuję do wiadomości, że prace nie mogą być kopiowane jakąkolwiek techniką.
………………………………………………

………………………………………………

Podpis Promotora lub Opiekuna naukowego
osoby wnioskującej / pieczęć reprezentowanej
przez osobę wnioskującą instytucji

Podpis wnioskującego

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody

………………………………………………

Podpis Dyrektora Biblioteki / Kierownika Archiwum

………………………………………………
Podpis Bibliotekarza / Archiwisty
udostępniającego pracę

Klauzula informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka
Chopina (UMFC) jest Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, ul.
Okólnik 2.
Administrator danych informuje, że:
1. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych
osobowych w UMFC realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego:
iod@chopin.edu.pl.
2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji wniosku o wgląd/dostęp do zasobów
o charakterze archiwalnym.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji Pani/Pana wniosku.
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników UMFC,
zaangażowanych w procesy udostępniania zasobów archiwalnych i czynności z tym związane.
5. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez czas przewidziany dla archiwizacji dokumentacji
służbowej.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. W przypadku uznania, ze dane nie są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przysługuje
Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
8. Realizacja praw, o których mowa w pkt 6 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony
danych UMFC (iod@chopin.edu.pl) lub przesyłając wniosek na adres Archiwum UMFC
(archiwum@chopin.edu.pl).
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym
podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Nie będą również przekazywane do
państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

