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ANKIETA ZGŁOSZENIOWA ŚWIADKA HISTORII 
do notacji – nagrania relacji przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach 

Projekt: 1981 Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. 13 grudnia 1981 – 
Pamiętamy!   

 

Imię i nazwisko świadka:  

…………………………………………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia świadka: 

…………………………………………………………………………………………………. 

Kontakt do świadka (adres zamieszkania, numer telefonu):  

…………………………………………………………………………………………………. 

Krótki opis historii świadka (z uwzględnieniem dat, miejsc, nazwisk i wydarzeń, w których 

świadek czynnie uczestniczył)1: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Notacje to ogólnopolski projekt realizowany przez Biuro Edukacji Narodowej w IPN, który 

polega na filmowym dokumentowaniu świadectw i wspomnień uczestników ważnych 

wydarzeń historycznych. Miejsce nagrania oraz dogodny termin umawiany jest bezpośrednio z 

osobą filmowaną (zespół notacyjny może zarówno gościć świadka historii w Przystanku 

Historia Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika przy ul. Św. Jana 10, 

jak i dojechać do miejsca wskazanego przez osobę nagrywaną). Czas trwania nagrania  

dostosowywany jest do możliwości fizycznych i emocjonalnych rozmówcy. W niektórych 

przypadkach realizacja jednej notacji wymaga kilku spotkań. W nagraniu mogą uczestniczyć 

członkowie rodziny świadka historii, pod warunkiem, że dostosują się do reguł panujących 

                                                             
1 Ostateczną decyzję o przeprowadzeniu wywiadu ze wskazanym świadkiem historii podejmuje IPN. 
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podczas filmowania. Nagranie odbywa się przy pomocy sprzętu audio-video, a uzyskany w ten 

sposób materiał filmowy jest skatalogowany i zarchiwizowany w IPN. Każdy rozmówca 

zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, w którym wyraża zgodę, aby zebrany materiał 

wykorzystać w celach naukowych, edukacyjnych, wystawienniczych czy promocyjnych. W 

katowickim oddziale IPN notacjami zajmuje się Ewelina Małachowska (tel. 32 207 07 14, 

ewelina.malachowska@ipn.gov.pl). 

 

         ………………………………………. 

        (podpis świadka i data) 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Cel przetwarzania danych osobowych 
Pozyskane dane osobowe w zakresie podanym w zgłoszeniu przetwarzane będą w celu 
niezbędnym do realizacji projektu pn.: „1981 Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. 

13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”, przeprowadzenia notacji w ramach projektu oraz wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym do celów archiwizacyjnych. 
Podstawa prawna 
Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w art. 6 ust. 1 lit a, b, c i f 

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  
Administrator Danych Osobowych 
Administratorem danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza 

Kurtyki 1, 02-676 Warszawa 
Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, 
administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia 

poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony 

przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych 

oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 
Inspektor Ochrony Danych osobowych 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 
Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni przez Administratora danych: 
Pracownicy IPN-KŚZpNP oraz następujące podmioty przetwarzające dane: kurierzy, 

operatorzy pocztowi, sądy, organy władzy publicznej w związku z realizacją obowiązków 

prawnych ciążących na Administratorze. 
Okres przechowywania danych osobowych 
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Zawarte w ankiecie zgłoszeniowej Świadka Historii dane osobowe z wyjątkiem imienia i 

nazwiska będą przechowywane do czasu zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych 

roszczeń.  
Dane osobowe obejmujące imię i nazwisko będą przechowywane wieczyście ze względu na 

czas trwania autorskich praw osobistych.  
Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte. 
Uprawnienia 
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
przenoszenia danych. 
Ma też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 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. 
 
Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w projekcie. 
 

         ………………………………………. 

        (podpis świadka i data) 

 
Nazwa i adres szkoły zgłaszającej świadka: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy nauczyciela zgłaszającego świadka: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

  ……………………………………………… 

  (podpis nauczyciela, data) 

 
 

  ……………………………………………… 

  (pieczęć szkoły i podpis dyrektora) 

 


