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Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 

ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz 

tel. + 48 95 74 72 021, fax: + 48 95 74 73 153 

osr@powiatmysliborski.pl, www.powiatmysliborski.pl  
 

 

……………………….. dn., ...................... 
 

WNIOSEK 
o pełne udostępnienie geologicznych materiałów archiwalnych 

Powiatowego Archiwum Geologicznego w Myśliborzu 
I. Część A: 

Dane Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko / Nazwa podmiotu  

Rodzaj i numer dokumentu 
tożsamości/ nr ewidencji 

 

Adres zamieszkania lub siedziby: 
ulica, nr domu, nr mieszkania 
miejscowość, kraj 

 

Adres elektroniczny (adres poczty 
elektronicznej lub adres skrytki 
ePUAP) w przypadku doręczenia 
drogą elektroniczną 

 

Dane kontaktowe (nr telefonu,   e-
mail)(*) 

 

 
Dane pełnomocnika wnioskodawcy (jeżeli jest ustanowiony): 

Imię i nazwisko / Nazwa podmiotu  

Rodzaj i numer dokumentu 
tożsamości/ nr ewidencji 

 

Adres zamieszkania lub siedziby: 
ulica, nr domu, nr mieszkania 
miejscowość, kraj 

 

Adres elektroniczny (adres poczty 
elektronicznej lub adres skrytki 
ePUAP) w przypadku doręczenia 
drogą elektroniczną 

 

Dane kontaktowe (nr telefonu,       
e-mail)(*) 

 

 
Wnoszę o udostępnienie dokumentów archiwalnych – geologicznych materiałów archiwalnych. 
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II. Część B: 

 

III. Część C: 

Wnioskowane geologiczne materiały archiwalne1 

lp. tytuł lub nazwa dokumentu geologicznego  

i/lub zbioru danych 

rok 

powstania 

zakres udostępnianych 

materiałów 

(tekst: str. … – … /  

zał. … – …) 

archiwalny 

numer 

ewidencyjny 

1.     

2     

3.     

 

Sposób (rodzaj i forma) przygotowania i przekazania geologicznych materiałów archiwalnych (proszę 
zaznaczyć odpowiednie pole) 

Sposób przygotowania informacji: 

 reprodukcja (kopia oryginału wykonana w dowolnej skali metodą drukarską lub fotograficzną),  
 odpis,  
 odrys,  
 wydruk,  
 fotokopia,  
 kopia cyfrowa na: 

                             płyta DVD,    płyta CD,    inny nośnik (należy wskazać rodzaj nośnika) 
 pisemna odpowiedź na zapytanie, 
 inna forma utrwalania informacji ……………………………………….. ………………………………………... 
 

Sposób przekazania informacji:   
 

  odbiór osobisty,   przesłanie pocztą 
  przesłanie środkami komunikacji elektronicznej (dotyczy tylko pisemnej odpowiedzi na zapytanie) 
  pocztą elektroniczną 
  za pośrednictwem ePUAP 
 

Format danych dla informacji przekazywanych w postaci elektronicznej:  

 

Zamierzony okres korzystania z informacji geologicznej 

 
 

 
Miejscowość i data sporządzenia wniosku: 

.....................................................................................................................................................................................           
                          (czytelny podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika)    

 
1w przypadku wnioskowania o większą liczbę materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć Spis wnioskowanych materiałów 
archiwalnych zgodnie z szablonem; 

Cel  korzystania z informacji geologicznej (proszę zaznaczyć odpowiednie pole) 

□ wykonywania działalności w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, 
□ wykonywania działalności w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, 
□ wykonywania działalności w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz 
podziemnego składowania odpadów 
□ sporządzenie wyceny informacji geologicznej 
□ sporządzenie projektu robót geologicznych 
□ wykonania opracowania dydaktycznego, pracy dyplomowej, licencjackiej itp. 
□ inny...................................................................................................................................................................... 
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Załączniki do wniosku (proszę zaznaczyć odpowiednie pole): 

  kopia umowy zawartej z właściwym organem na korzystanie z informacji geologicznej z potwierdzeniem 
wniesienia opłaty za korzystanie z informacji geologicznej; 

  pisemna zgoda podmiotu, któremu przysługuje wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej, na 
udostępnienie wnioskowanych materiałów; 

 lista osób upoważnionych przez wnioskodawcę do korzystania z zasobów Powiatowego Archiwum      
Geologicznego; 

  spis wnioskowanych materiałów archiwalnych; 
  pełnomocnictwo dla przedstawiciela wnioskodawcy; 

 

Oświadczenia wnioskodawcy/pełnomocnika wnioskodawcy (*): 

Przy korzystaniu z materiałów archiwalnych zobowiązuję się stosować do zaleceń pracownika udostępniającego 

materiały, zaś w pracy opartej na nich powoływać się na wykorzystywane źródła archiwalne i postępować zgodnie z 

przepisami prawa autorskiego. 

…………………………………... 

(data, podpis) 

Wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie imię, nazwisko, 
adres korespondencyjny, telefon kontaktowy) przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, na podstawie 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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 oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1781 ze zm.), w celu wykorzystania materiałów z archiwum Powiatowego Archiwum Geologicznego 
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na okres trwania udostępnienia. 

 

…………………………………... 

(data, podpis) 

Ponadto oświadczam, że znane jest mi, że: 

1) Administratorem przekazanych danych będzie Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy 
Północnej 15, 74-300 Myślibórz. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w PIG-PIB to: telefon 95 747 20 21 e-mail: 
iod@powiatmysliborski.pl 

3) Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo do ich zmiany, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4) Moją zgodę mogę wycofać w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe 
przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne. 

5) Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 

…………………………………... 
(data, podpis) 

Akceptacja i zgoda Kierownika PAG       

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

                                                                                                      

 

mailto:iod@powiatmysliborski.pl
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Wniosek 
 o pełne udostępnienie geologicznych materiałów archiwalnych  

Powiatowego Archiwum Geologicznego 
 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO – dotyczy osób fizycznych  

Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Starostwa 

Powiatowego w Myśliborzu pod adresem: https://bip.powiatmysliborski.pl/artykul/ochrona-danych-osobowych 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Starostwie 

Powiatowym w Myśliborzu. 

Uwaga – formularz dokonania obowiązku informacyjnego dotyczy osób fizycznych (a nie np. firmy, 
przedsiębiorstwa – wpisanych do CEIDG, stowarzyszenia, fundacji itp.). 

.................................................................. 
                      /Miejsce, data i czytelny podpis /   

 

            

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe  

w Myśliborzu (74-300) -administratora danych- z siedzibą w Myśliborzu przy ul. Północnej 15, w zakresie: 

numer telefonu kontaktowego, adres e-mail*) 

[zakres przetwarzanych danych powinien być zdefiniowany, jeżeli nie wynika wprost z formularza, pod którym zgoda jest zamieszczona] 

w celu kontaktu w razie konieczności uzupełnienia złożonego wniosku w Wydziale Budownictwa i Ochrony 

Środowiska tut. Starostwa. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią informacji Administratora, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  

i prawie ich poprawiania. 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez np. wysłanie wiadomości e-

mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy lub wysłanie informacji w formie papierowej na 

adres tut. Starostwa – jeżeli dotyczy to numeru telefonu kontaktowego. 

 

 
……………………….………………….…………… 

/Miejsce, data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę/ 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 

 

 

https://bip.powiatmysliborski.pl/artykul/ochrona-danych-osobowych

