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............................................, dnia …........................... r.

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
Pl. Wolności 3, 55-300 Środa Śląska

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o gotowości do przyjęcia zabytków
archeologicznych odkrytych w trakcie badań archeologicznych związanych z inwestycją
pn.
„..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................”.
Inwestor: …............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Firma prowadząca badania archeologiczne:...........................................................................................
…............................................................................................................................................................

Z poważaniem
…..........................
Podpis inwestora
Oświadczam, że zostały mi przekazane następujące informacje:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej z siedzibą w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 3,
2. Kontakt z Inspektorem danych osobowych jest możliwy pod adresem rodo.hr.consulting@gmail.com lub adresem do korespondencji Muzeum Regionalne
w Środzie Śląskiej Pl. Wolności 3, 55 – 300 środa Śląska
3. Odbiorcami danych osobowych będą przedsiębiorcy wskazani w niniejszym wniosku.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz wymogiem koniecznym do podjęcia czynności przez Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej, który
wykonuje swoje zadania wynikające ze Statutu Muzeum Regionalnego w Środzie śląskiej
5. Nie podanie przez kontrahenta danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
Zostałem/am również poinformowany/a:
1. O celu zbierania danych osobowych i dobrowolności ich podania
2. O okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej okres realizacji zadania oraz okres wynikający
z przepisów o archiwizacji.
3. O prawie do żądania dostępu do danych osobowych, o prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
4. O prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także o prawie do przenoszenia tych danych
4. O prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie co skutkować będzie zamknięciem sprawy.
6. O prawie do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Danych Osobowych., przedstawionych
w klauzuli informacyjnej umieszczonej na stronie www.mr.powiat-sredzki.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadania (RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
nr 679/2016)
…..................................................
Podpis archeologa

........................................................
Podpis inwestora

