REGULAMIN
KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH
PRZY PARAFII PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
W CMOLASIE

§1
1.Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych Parafii pw. Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie; Cmolas 252 a; 36-105 Cmolas

(zwany dalej:

„Regulaminem”) określa sposób, tryb i zakres korzystania z materiałów
archiwalnych, a także wymagania porządkowe związane z korzystaniem
z materiałów archiwalnych.
2.Materiały archiwalne udostępniane są w Internetowym Archiwum Parafialnym
(dalej: Archiwum), tylko po właściwym wypełnieniu Internetowego formularza
zgłoszeniowego i zaakceptowania go przez administratora archiwum.
3.Dostęp do archiwum jest czasowy może on wynosić 3, 7, 14, 21, 30 dni
kalendarzowych, zależnie od złożonej ofiary i deklarowanej prośby
w Internetowym formularzu zgłoszeniowym.
4.W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi właściwościami
udostępnianych materiałów archiwalnych, albo szczególnymi potrzebami
użytkownika, materiały mogą zostać udostępnione w pomieszczeniu, pod
warunkiem zapewnienia ich bezpieczeństwa.
5.W okresie ferii zimowych oraz wakacji, archiwum parafialne zawiesza swoją
działalność. Wszystkie przesłane zgłoszenia zostaną rozpatrzone w pierwszym
dniu po wznowieniu prac archiwum.
6.Każda osoba korzystająca z zespołów archiwalnych jest zobowiązana do
przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie jest
wytłumaczeniem w sytuacji jego łamania.
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7.Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie jego opublikowania, a wszelkie
ewentualne zmiany w nim zachodzące mają skutek natychmiastowy.
8.Należy pamiętać, że dokonując rejestracji zgadzamy się na przestrzeganie
niniejszego Regulaminu.
9.Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z materiałów tylko w celach
osobistych i nie będzie ich nigdzie udostępniał, powielał, ani też kopiował,
nawet do własnego użytku.
10.

Użytkownik chcący wykorzystać materiały archiwalnych w jakiekolwiek

publikacji (praca naukowa, książka, artykuł, inne), musi osobiście lub drogą
mailową, poprosić o pozwolenie. Tylko pozytywna odpowiedź administratora
archiwum, daje możliwość publikacji materiałów, w przeciwnym razie jest ona
nie zgodna z prawem.
§2
1. Osoba przystępująca do korzystania z materiałów archiwalnych (dalej:
użytkownik) wypełnia Internetowy formularz zgłoszeniowy (dalej Zgłoszenie
użytkownika) wraz z załączonym do niego wykazem zespołów (zbiorów)
archiwalnych, z których zamierza korzystać, oraz potwierdzeniem złożonej
ofiary na konto bankowe nr 13 9180 1021 2002 1000 9582 0001, celem
konserwacji i udoskonalania technik archiwalnych.
2. Ofiara wymieniona w pkt. 1 jest dobrowolna. Powinna ona jednak być
adekwatna do zakresu udostępnionego zbioru i czasu jego korzystania.
3. Formularz

Zgłoszenie

użytkownika

zawiera

następujące

informacje

o użytkowniku:
1) imię i nazwisko;
2) adres miejsca zamieszkania;
3) datę i miejsce urodzenia;
4) adres email, na który ma być udostępniony materiał archiwalny;
5) zakres materiału archiwalnego;
6) czas dostępu do archiwum;
2

7) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
8) Zaakceptowanie regulaminu;
9) potwierdzenie przelewu;
4. Formularz Zgłoszenia użytkownika zawiera również pola, które użytkownik
wypełnia fakultatywnie (dobrowolnie). Informacje należące do tej drugiej
grupy służą m.in. analizie potrzeb badawczych, wykorzystywanej w celach
statystycznych, a ich ewentualne pominięcie nie powoduje ograniczenia
uprawnień do korzystania z materiałów archiwalnych, z wyjątkiem
przypadków, gdy są wymagane ze względów prawnych.
5. Korzystanie

drogą

elektroniczną

z

ogólnie

dostępnych

materiałów

archiwalnych, odbywa się tylko po wypełnieniu Zgłoszenia użytkownika.
6. Formularz Zgłoszenia zawiera ponadto oświadczenie użytkownika dotyczące
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych umieszczonych przez użytkownika
w Zgłoszeniu. Dane te są̨ przez Archiwum gromadzone i przetwarzane, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
w celu

umożliwienia

korzystania

przez

użytkownika

z

materiałów

archiwalnych, tj. na potrzeby bieżącego zarzadzania procesem udostępniania
materiałów archiwalnych.
7. Administratorem danych podanych przez użytkownika w zgłoszeniu jest:
Parafia pw.
Przemienienia Pańskiego w Cmolasie
Cmolas 252 a
36-105 Cmolas
Użytkownik ma w dowolnym momencie prawo do:
• Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• Sprostowania (poprawiania) swoich danych;
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• Usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa;
• Ograniczenia przetwarzania danych;
• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8. Dane przekazane przez użytkownika nie będą̨ podlegały udostepnieniu
podmiotom trzecim. Odbiorcami tych danych będą tylko instytucje
upoważnione z mocy prawa.

§3
1. Z internetowego parafialnego archiwum mogą korzystać jedynie osoby
pełnoletnie.
2.Informacje o materiałach archiwalnych niezbędne do złożenia zamówień
wyszukiwane są przez użytkowników zasobu samodzielnie.
3.Dostęp do środków ewidencyjnych może być ograniczany wyjątkowo i tylko
ze względu na przeszkody prawne – w szczególności w zakresie ochrony
informacji niejawnych, danych osobowych lub dóbr osobistych.
4.Ogólnych

informacji

o

zasobie Archiwum,

dostępnych

środkach

ewidencyjnych i o zasadach udostępniania archiwaliów udzielają
pracownicy Archiwum dyżurujący w kancelarii parafialnej.

§4
1. Materiały archiwalne lub dokumenty czy odpisy sporządzone na ich bazie
udostępniane są na podstawie osobistej prośby użytkownika złożonej
w kancelarii parafialnej.
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§5
1. Udostępnianiu w pracowni podlegają materiały archiwalne:
1) zewidencjonowane,
umożliwiają

tzn. wyposażone w środki ewidencyjne, które

identyfikację

poszczególnych

jednostek

archiwalnych

o określonej zawartości lub jednorodnych pod względem zawartości grup
jednostek – także jeśli nie zostały opracowane zgodnie z przyjętymi
w archiwistyce zasadami metodycznymi;
2) opatrzone paginacją lub foliacją, przy czym od wymogu tego można odstąpić
w wyjątkowych wypadkach w odniesieniu do materiałów oprawnych;
3) oznakowane jako składnik

zasobu

archiwalnego Archiwum, zgodnie

z obowiązującymi przepisami;
4) będące w stanie fizycznym niepowodującym istotnych przeciwwskazań
konserwatorskich do ich użytkowania.

§6
1. Z materiałów archiwalnych użytkownik może otrzymać kopie na podstawie
osobistego zamówienia w kancelarii parafialnej.
2. Reprodukcje wykonane w ramach udostępniania archiwaliów, które nie są
wykorzystywane do celów prawno-administracyjnych, nie są opatrywane
formułą uwierzytelnienia.
3. Jeżeli udostępniany przez archiwum materiał jest nieczytelny lub słabej jakości
należy skontaktować się z administratorem archiwum. W wiadomości należy
podać nazwę zbioru, stronę parzystą lub nieparzystą oraz numer fotokopii.
4. Administrator zobowiązuje się do poprawy jakości fotokopii, jeśli tylko
przesłana wiadomość informacyjna, będzie posiadała niezbędne, podane w pkt.
3 adnotacje.
5. Brak adnotacji lub jej niekompletność powoduje, nierozpatrzenie usługi
naprawczej przez administratora.
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§7
1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczna z akceptacją
Regulaminu oraz warunkami używania serwisu.
2. Niniejszy Regulamin odnosi się do wszystkich treści publikowanych
w Internetowym Archiwum w jakiejkolwiek formie.
3. Niniejszy Regulamin nie jest formą zamkniętą i jako taki może być
modyfikowany i poszerzany o dalsze punkty. O istotnych zmianach
w Regulaminie Administracja Portalu będzie powiadamiała Użytkowników.
4. W razie wątpliwości w interpretacji niniejszego Regulaminu, przed wysłaniem
formularza zgłoszeniowego warto skonsultować się z Moderatorem lub
Administratorem w celu uzyskania pomocy.
5. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem nie podlegają dowolnej
interpretacji i będą rozpatrywane indywidualnie przez Administratora.
6. W

sprawach

nieuregulowanych

w

Regulaminie

zastosowania

mają

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 maja 2021 r.
8. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w żywcie z dniem ich
opublikowania.

………………………………………..
Podpis i pieczęć proboszcza
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