
Klauzula informacyjna RODO

Administrator Danych 
Osobowych

Administratorem  Danych Osobowych Czytelników jest Biblioteka Miejska w Puławach 
przy ul. Głębokiej 7A, 24-100 Puławy

Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Czytelników
można kontaktować się z ustanowionym w Bibliotece Inspektorem Ochrony Danych 

 Inspektor Ochrony Danych: Aneta Bartnik-Franas
 tel. 81 45 11 900
 e-mail: iodo@biblioteka.pulawy.pl
 adres korespondencyjny: 

Biblioteka Miejska w Puławy
ul. Głęboka 7A, 24-100 Puławach, z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.

Cele przetwarzania 
danych, podstawa prawna

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań Biblioteki,
na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b)  i  c)  RODO,  ustawy  z  dnia  27  czerwca  1997  r.  o
bibliotekach oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Kategorie odbiorców
Dostęp do danych osobowych będą miały wyłącznie osoby upoważnione przez ADO do
przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu
ADO  na  podstawie  zawartej  umowy,  w  szczególności  podmioty  świadczące  usługi
informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemu obsługi czytelnika).

Okres przechowywania 
danych

Dane osobowe będą przechowywane przez  okres  nie  dłuższy  niż  to jest  niezbędne 
do realizacji ustawowych celów i zadań Biblioteki. W przypadku braku aktywności na
koncie czytelnika dłuższym niż 5 lat dane czytelnika zostaną usunięte.

Przysługujące prawa

Czytelnikowi  przysługuje  prawo  żądania  dostępu  do  treści  swoich  danych,  ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Czytelnicy mają również prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem ww.
danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych). 

Dane  udostępniane  przez  Czytelników  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Informacja o wymogu lub 
dobrowolności podania 
danych oraz konsekwencji 
ich niepodania

Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna i  świadoma zgoda (art.  6 ust.  1 lit.
a RODO). Podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do  korzystania ze zbiorów i
usług Biblioteki.
           

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  

z  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  ochronie  danych)  informujemy  o zasadach  przetwarzania  danych

osobowych w Bibliotece Miejskiej w Puławach.
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