
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

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), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO” - informujemy, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej 

Wsi (zwana dalej Biblioteką), adres:  Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce; 

 

2) Biblioteka wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych – Panią Agnieszkę Madoń, z którą można 

kontaktować się mailowo - e-mail: madon.rodo@gmail.com 

 

3) Jakie Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bibliotekę: 

imię, nazwisko, nr dowodu osobistego /nr legitymacji szkolnej, rok i miejsce urodzenia, grupa 

zawodowa, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, nr karty bibliotecznej 

---- jako Użytkownika/Czytelnika bądź Opiekuna prawnego 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) realizacji zadań wynikających ze statutu Biblioteki, tj. m.in.:  

 zadań polegających na zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych 

społeczeństwa, 

 wykonywania zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych – tj. 

rejestracja Użytkownika, umożliwiająca pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, 

zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną itp.) 

 w celach statystycznych – dotyczących korzystania z Biblioteki , 

---W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest : 

 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 649 z 

późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U.  

z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.),  

 Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

b) zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych 

roszczeń prawnych  

- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f rozporządzenia 

RODO; 

5) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy Biblioteki, 

 w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe 

i samorządowe, którym dane te muszą być przekazane w związku ze świadczonymi przez Bibliotekę 

usługami, bądź określone przepisami prawa, a także podmioty które: 

a) współpracują z Biblioteką przy realizacji usług; 

b) zaopatrują Bibliotekę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne; 

c) świadczą usługi prawne i doradcze wspierając tym samym Bibliotekę w dochodzeniu swoich 

roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne); 

------ podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony 

interes Administratora. 
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Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie Biblioteki dokonują przetwarzania danych 

osobowych – działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w 

oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług Biblioteki, zgodnie 

z przepisami w/w Ustaw, aktów wykonawczych lub do czasu cofnięcia zgody, a po tym okresie  

w celu:  

 dochodzenia roszczeń w związku ze świadczeniem usług przez Bibliotekę, 

 wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności   

podatkowych i rachunkowych, 

  statystycznych i archiwizacyjnych, 

--- nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od dnia ostatniej Pani/Pana aktywności lub do upływu 

okresu przedawnienia roszczeń; 

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Cofnięcie zgody i skorzystanie z prawa do bycia zapomnianym jest możliwe - po uregulowaniu 

wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki (tj. zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i /lub 

opłaceniu kary). 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani używane w celach marketingowych; 

 

10) Posiada Pani/Pan: 

 prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,  

 prawo do sprostowania danych osobowych,  

 prawo do usunięcia danych osobowych (o ile Użytkownik nie posiada w stosunku do 

Biblioteki nieuregulowanych zobowiązań, wynikających z niniejszego Regulaminu) 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, 

  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  

 

11) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych - na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych; 

 

12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 

może skutkować odmową realizacji usług przez Bibliotekę. 

 

…………………….……………………………….. 

(data i czytelny podpis osoby upoważnionej przez Bibliotekę) 

 


