INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – DLA CZYTELNIKA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne
rozporządzenie o danych osobowych) –
RODO (Dz. U. UE L 119, s. 1) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława
Gabryela, ul. Jagiełły 1, 38-300 Gorlice NIP 738-10 13 812, REGON 001064195, tel. 18 352 19 62,
e-mail: bibliotekagorlice@interia.pl.;
2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), tel. 18 35 51 220, e-mail:
sylwester.firszt@um.gorlice.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych);
4. Dane identyfikujące Czytelnika są przetwarzane w związku z wykonywaniem zadań w interesie
publicznym i służą do następujących celów:
a) udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych,
b) dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje
również przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie publicznym.
5. Dane identyfikujące czytelnika, dane dotyczące jego zobowiązań wobec Biblioteki są
przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Bibliotece i służą do
następujących celów:
a) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,
b) opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki,
c) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki.
6. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Czytelnika mogą być przetwarzane na
podstawie zgody w następujących celach:
a) powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,
b) powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia
korespondencji o podobnym charakterze,
c) przekazywania informacji o działalności Biblioteki.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych na podstawie przepisów prawa;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą
profilowane;
9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie korzystania z usług MBP w Gorlicach
oraz do 5 lat po ustaniu aktywności czytelnika, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.
10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych;
11. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
udzielonej przez Panią/Pana zgody z tym, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Gorlicach Pani/Pana danych osobowych;
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu
do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.

