
Katowice, dn. ........................... 
........................................................  

nazwisko i imię 
 

........................................................  
ulica, nr domu / mieszkania 

 

........................................................  
kod, miejscowość 

 

........................................................  
telefon kontaktowy 

Archiwum Państwowe w Katowicach 
ul. Józefowska 104 
40-145 Katowice 

 
 
Proszę o wydanie następujących dokumentów potwierdzających zatrudnienie 

i wynagrodzenie:1) 
 

 kopie list płac, kartotek zarobkowych lub innych dokumentów potwierdzających 
wynagrodzenie 
 

 kopię świadectwa pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie 
 
Dane osoby, której dotyczy dokumentacja: 
 
Nazwisko i imię: ...............................................Nazwisko rodowe: ............................................  

Data urodzenia: ................................................Imię ojca: .........................................................  

Dane dotyczące miejsca zatrudnienia:1) 
 
 Organizacja / Przedsiębiorstwo: ........................................................................................  

 Jednostka(i) organizacyjna(e): ...........................................................................................  

 Stanowisko(a): ...................................................................................................................  

 Okres zatrudnienia: od (dd-mm-rrrr) ........................... do (dd-mm-rrrr) ........................... 

 
Dokumenty są mi potrzebne w celu: ...........................................................................................  
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104 40-145 

Katowice, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – promocja@katowice.ap.gov.pl, tel. 322087816 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r - Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa (zgodnie z JRWA) 
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne jednakże odmowa 
podania danych może skutkować odmową realizacji usługi 

 
 

.........................................  
1) zaznaczyć właściwy kwadrat 
2) niepotrzebne skreślić 

podpis 


