
Regulamin korzystania ze zbiorów i usług

Biblioteki Miejskiej w Puławach

 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej regulaminem, określa
zasady  i warunki korzystania z Biblioteki Miejskiej w Puławach, zwanej dalej
Biblioteką. 

2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich  użytkowników korzystających
ze zbiorów  i usług Biblioteki i jej filii.

3. Każdy  użytkownik  Biblioteki  powinien  zapoznać  się  z  treścią  regulaminu
i stosować jego postanowienia.

4. Oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z  treścią  regulaminu  oraz  Klauzuli
Informacyjnej o celach i sposobie przetwarzania danych użytkownik  składa
na karcie zapisu.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA 

1. Prawo  do  korzystania  z  Biblioteki  ma  charakter  powszechny  na  zasadach
określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym regulaminie.

2. Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego
jest bezpłatne.

3. Aby  zapisać  się  do  Biblioteki  i  korzystać  z  jej  zbiorów  należy:
1) okazać dowód tożsamości;
2) zapoznać się z regulaminem;
3)  wypełnić  kartę  zapisu  i  zobowiązać  się  podpisem  do  przestrzegania
niniejszego regulaminu;
4)  za  niepełnoletniego  czytelnika  odpowiadają  i  podpisują  zobowiązanie
rodzice lub opiekunowie.

4. W bazie danych osobowych "Czytelnicy" gromadzone są dane niezbędne do
rejestracji. Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne
do  zarejestrowania  użytkownika  w  Bibliotece.  Odmowa  podania  danych
skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług Biblioteki. 

5. Użytkownik  zobowiązany jest  do informowania Biblioteki  o zmianie  danych
osobowych, a zwłaszcza o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania. 

6. Konsekwencje  powstałe  na  skutek  zaniedbania  obowiązków  określonych
w  ust.  5  obciążają  Użytkownika.  W  razie  zaniedbania  obowiązku
zawiadomienia  Biblioteki  o  zmianie  adresu  zamieszkania,  pisma  Biblioteki
przesłane na dotychczasowy adres uważa się za doręczone. 

7. Czytelnikowi wydawana jest bezpłatnie Karta biblioteczna, która obowiązuje
we wszystkich agendach Biblioteki – Bibliotece głównej i filiach bibliotecznych.

8. Uszkodzenie  lub  utratę  karty  należy  niezwłocznie  zgłosić  w  Bibliotece.
Za wydanie każdej kolejnej karty, czytelnik ponosi opłatę, której wysokość
ustala załącznik nr 1 do regulaminu.

9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób
posługujących się jego kartą czytelnika.

10. Czytelnik rezygnujący z usług Biblioteki, ma prawo zażądać usunięcia jego
danych osobowych z bazy danych Użytkowników, a Biblioteka ma obowiązek
usunąć  te  dane  pod  warunkiem,  że  użytkownik  zwrócił  wszystkie



wypożyczone zbiory i nie ma żadnych zaległych zobowiązań wobec Biblioteki.
Usunięcie  danych osobowych z  bazy danych Użytkowników odbywa się  po
przedłożeniu  do  Biblioteki  przez  użytkownika  wypełnionego  i  podpisanego
„Wniosku o usunięcie  danych osobowych”,  którego wzór stanowi  Załącznik
Nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie
Biblioteki lub filii. 

11. Użytkownicy, którzy nie  korzystali z usług Biblioteki przez okres pięciu lat
od  ostatniego   wypożyczenia,  a  zwrócili  wypożyczone  zbiory  i  uregulowali
wszelkie  zobowiązania  wobec  Biblioteki  są  usuwani  z  komputerowego
programu bibliotecznego. Karty zapisu są niszczone.

12. Dane osobowe Czytelników, gromadzone przez Bibliotekę, są przetwarzane

w celach związanych z realizacją zadań Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1
lit.  b)  i  c)  RODO,  ustawy  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych
osobowych, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.  o bibliotekach oraz ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

13. Dane wykorzystywane będą do celu zapewnienia ochrony udostępnianych
i  wypożyczanych  zbiorów,  dochodzenia  ewentualnych  roszczeń  prawnych,
prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki.

14. Osobie,  której  dane dotyczą,  przysługuje  prawo dostępu do treści  tych
danych               i ich poprawiania.

§ 3. WARUNKI KORZYSTANIA 

1. Godziny otwarcia poszczególnych agend Biblioteki określa załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu.

2. Dyrektor ma prawo zamknąć Bibliotekę lub jej agendy na czas określony, ze
względu na konieczność remontu, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych
powodów.

3. Warunkiem  korzystania  ze  zbiorów  Biblioteki  jest  posiadanie  karty
bibliotecznej.

4. Ze zbiorów Biblioteki nie mogą korzystać:
a) osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;
b) osoby,  które  swoim  zachowaniem  zakłócają  pracę  użytkownikom

i pracownikom Biblioteki.

§ 4. WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Biblioteka  udostępnia  zbiory  na  zewnątrz.  Wypożyczać  można  jedynie  za
okazaniem przez użytkownika Karty bibliotecznej.

2. W  wypożyczalniach  o  wolnym  dostępie  do  półek  czytelnik  sam  wybiera
materiały  biblioteczne.  Dyżurujący  bibliotekarz  udziela  informacji,  pomaga
w  doborze  literatury  oraz  udziela  wskazówek  dotyczących  korzystania
z katalogu zbiorów bibliotecznych.

3. Czytelnikom chorym, starszym, niepełnosprawnym , zamieszkałym na terenie
miasta Puławy, materiały biblioteczne mogą być dostarczane do domu przez
bibliotekarzy  i  wolontariuszy  –  usługa  książka  na  telefon.  Zgłoszenia
przyjmują kierownicy działów i filii.

4. Czytelnik  ma  prawo  wypożyczenia  jednorazowo  do  15  woluminów
łącznie we wszystkich placówkach Biblioteki na okres 28 dni.
 



5. Czytelnik samodzielnie lub za pośrednictwem bibliotekarza może przesunąć
termin  zwrotu  wypożyczonych  materiałów  bibliotecznych  jeżeli  na  nie  ma
zapotrzebowania ze strony innych czytelników i nie minął termin ich zwrotu.

6. Czytelnik  ma obowiązek  oddać  wypożyczone  książki  w  bibliotece  w której
dokonał wypożyczenia.

§ 5. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW

1. Użytkownik Biblioteki  zobowiązany jest  do poszanowania zbiorów będących
własnością Biblioteki. 

2. Użytkownik  odpowiada  za  stan  wypożyczonych  zbiorów  do  momentu  ich
zwrotu. 

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych zbiorów
użytkownik ma obowiązek odkupić taki sam egzemplarz lub w przypadku jego
braku na rynku - inny, o nie mniejszej wartości, wskazany przez bibliotekarza.
Może również  wpłacić  odszkodowanie,  którego wysokość  określa  Kierownik
działu/filii  Biblioteki,  z którego pochodził  egzemplarz,  na podstawie stopnia
uszkodzenia oraz dostępności danej pozycji na rynku księgarskim. 

4. W  razie  utraty  lub  zniszczenia  jednej  z  płyt  audiobooka  wielopłytowego,
użytkownik odpowiada jak za utratę całości wydawnictwa. 

§ 6. PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

1. Użytkownik  zobowiązany  jest  do  terminowego  zwrotu  wypożyczonych
egzemplarzy.

2. Użytkownik zobowiązany jest sprawdzać stan swojego konta bibliotecznego
i terminy zwrotów wypożyczonych egzemplarzy.

3. Biblioteka  nie  ma  obowiązku  wysyłania  upomnień  oraz  przypomnień
o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych egzemplarzy.

4. Użytkownikom,  którzy  podczas  zapisu  podali  adres  poczty  elektronicznej
Biblioteka przed upływem terminu zwrotu materiałów bibliotecznych wysyła
przypomnienie o konieczności  zwrotu. W przypadku zmiany adresu poczty
elektronicznej  użytkownik  winien  niezwłocznie  podać  aktualny  adres
pracownikowi Biblioteki.

5. Podpisanie przez użytkownika karty zapisu do Biblioteki i zaznajomienie się
z  jej  Regulaminem  jest  jednoznaczne  z  zawarciem  umowy  pomiędzy
Biblioteką  a  użytkownikiem,  gdzie  Biblioteka  zobowiązuje  się  udostępniać
księgozbiór nieodpłatnie, a użytkownik zobowiązuje się oddać wypożyczone
egzemplarze w terminie określonym przy wypożyczeniu. Niezwrócenie przez
użytkownika  wypożyczonych  materiałów  bibliotecznych  w  terminie,  jest
jednoznaczne  z  niedotrzymaniem  zawartej  umowy.  W  związku  z  tym
Biblioteka  ma  prawo  dochodzić  zwrotu  materiałów  bibliotecznych
i należności za każdy dzień niedotrzymania umowy.

6. Użytkownik  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  niezwrócone w terminie
egzemplarze  oraz  wynikłe  z  tego  konsekwencje  zgodne  z  obowiązującym
Regulaminem.

7. W przypadku długotrwałego przetrzymywania zbiorów Biblioteka wysyła do
czytelnika upomnienia/wezwania listownie, których koszty pokrywa czytelnik
zgodnie z cennikiem ustalonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

8. Zwrot  wypożyczonych  egzemplarzy  nie  oznacza  anulowania  w/w  opłaty.
Należność pozostaje na koncie użytkownika do momentu jej uiszczenia.



9. Biblioteka  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  swoich  wierzytelności  na
drodze sądowej i zgodnie z przepisami prawa wobec Użytkowników, którzy
dobrowolnie  nie  zwrócili  materiałów  bibliotecznych  oraz  nie  uregulowali
należnych Bibliotece wierzytelności.

10. Użytkownik traci prawo do korzystania ze wszystkich działów/filii Biblioteki,
do  czasu  zwrotu  wypożyczonych,  a  przetrzymanych  egzemplarzy  oraz
uregulowania należnych bibliotece wierzytelności jeżeli:
a. przekroczy okres wypożyczenia o 30 dni w jednym dziale/filii biblioteki,
b. osiągnie zaległość finansową przekraczającą kwotę 20 zł.

§ 7. E- USŁUGI 

1. Biblioteka umożliwia dostęp do swoich zbiorów przez Internet – na stronie
www.biblioteka.pulawy.pl każdy  zainteresowany  możne  skorzystać
z katalogu zbiorów on-line. 

2. Użytkownik posiadający  kartę  biblioteczną  ma  możliwość  samodzielnego
sprawdzania w katalogu stanu swojego konta.

3. W  celu  sprawdzenia  swojego  konta  czytelnik  powinien  zalogować  się
w katalogu on-line dostępnym na stronie  www.biblioteka.pulawy.pl podając
numer  karty  bibliotecznej  i  hasło.  Hasło  na  prośbę  czytelnika  generuje
dyżurujący bibliotekarz.

4. Po  zalogowaniu  czytelnik  ma  możliwość  sprawdzenia  tytułów  książek
wypożyczonych  oraz  przewidzianych  terminów  ich  zwrotu  oraz  dokonania
zamówienia  lub  rezerwacji  książek  na  podstawie  katalogu  internetowego.
Dodatkową funkcją związaną z obsługą konta jest możliwość prolongowania
książek wypożyczonych /przedłużenia terminu zwrotu egzemplarzy/.

§ 8. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

1. Zbiory  informacyjne  –  encyklopedie,  słowniki,  leksykony,  regionalia,
szczególnie cenne zbiory oraz prasa udostępniane są na miejscu w czytelni. 

2. Z czytelni mają prawo korzystać bezpłatnie wszyscy zainteresowani.
3. Obecność w czytelni należy zarejestrować u dyżurującego bibliotekarza.
4. Czytelnik  może  korzystać  z  materiałów  własnych,  jednak  przy  wejściu  do

czytelni  i  przed  jej  opuszczeniem  należy  je  okazać  dyżurującemu
bibliotekarzowi.

5. Dostęp  do  księgozbioru  oraz  bieżących  czasopism  jest  wolny.  Wybrane
woluminy  oraz  czasopisma  należy  zgłosić  dyżurującemu  bibliotekarzowi,
celem zarejestrowania udostępnienia.

6. Po skorzystaniu z wybranych publikacji czytelnik  nie odkłada ich samodzielnie
na półki, lecz oddaje bibliotekarzowi. 

7. Z  udostępnionych  materiałów  bibliotecznych  Czytelnik  może  zamówić
kserokopie.   

§ 9. ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW

1. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne. 
2. Prawo do korzystania z udostępnionych w Bibliotece komputerów mają osoby,

które  wypełniły  kartę  zobowiązania  i  nie  mają  zablokowanego  konta  -
czytelnik  zobowiązany  jest  do  okazania  dyżurującemu  pracownikowi  karty
bibliotecznej.

http://www.biblioteka.pulawy.pl/
http://www.biblioteka.pulawy.pl/


3. Rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze jest rejestrowane.
4. Z  komputerów  można  korzystać  wyłącznie  w  celach  informacyjnych

i edukacyjnych.               
5. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje

monitorowanie jego pracy.
6. Stanowiska  komputerowe  mogą  być  użytkowane  przez  jedną  osobę  tylko

przez godzinę w danym dniu. Stanowisko opuszczone na dłużej niż 10 minut
zostanie udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia danych.

7. W  uzasadnionych  przypadkach  czas  pracy  przy  komputerze  na  wniosek
czytelnika  może  zostać  wydłużony  –  decyzję  podejmuje  dyżurujący
pracownik. 

8. Czytelnik ma prawo:
1) korzystania z zainstalowanych programów,
2) korzystania z dostępu do Internetu,
3) rezerwacji czasu pracy na komputerze,
4) kopiowania  danych  na  nośniki  elektroniczne  lub  ich  wydrukowania.

Sporządzenie  wydruku  jest  odpłatne  zgodnie  z  cennikiem stanowiącym
załącznik do Regulaminu.

9. Zabrania się:
1) instalowania  programów  i  dokonywania  zmian  w  istniejącym

oprogramowaniu oraz ustawieniach systemowych,
2) wykorzystywania  komputerów  i  Internetu   do  prowadzenia  działalności

gospodarczej czy pracy zarobkowej,
3) wykonywania  czynności  naruszających  prawa  autorskie  twórców  lub

dystrybutorów oprogramowania i danych,
4) wykorzystywania komputerów do gier i zabaw,
5) otwierania  stron  internetowych,  które  zawierają  materiały  dotyczące

przemocy, pornografii oraz teksty, obrazy lub inne treści naruszające dobre
obyczaje.

10. Użytkownik,  który  chce  korzystać  z  urządzenia  podłączanego  do
komputera  ma obowiązek upewnić  się,  że  nie  stanowi  ono zagrożenia  dla
sprzętu lub oprogramowania komputerowego.

11. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować
ciszę.  Dźwięk  może  być  emitowany tylko  przez  podłączone  do  urządzenia
słuchawki tak aby poziom dźwięku nie przeszkadzał innym osobom. 

12. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
13. W przypadku awarii, „zawieszenia” pracy komputera należy powiadomić o

tym pracownika bez podejmowania próby naprawy. 
14. Wszelkie  uszkodzenia  lub  nieprawidłowości  w  pracy  komputera  należy

natychmiast zgłosić dyżurującemu pracownikowi.
15. Czytelnik  ponosi  odpowiedzialność  finansową  za  uszkodzenia  sprzętu

wynikające z niewłaściwego użytkowania.
16. Czytelnik  zobowiązany  jest  do  pozostawienia  w porządku  zajmowanego

przez siebie stanowiska komputerowego.
17. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych

bądź  pozostawionych  przez  użytkownika  danych.  Informacje  nie  zapisane,
bądź zapisane na dysku twardym mogą zostać usunięte.

18. Pracownik  Biblioteki  ma  prawo  kontrolować  zgodność  wykorzystania
komputera   z  zasadami  regulaminu.  W przypadku nie  przestrzegania  tych
zasad  pracownik  może  przerwać  pracę  użytkownika  i  odebrać  prawo  do
korzystania z komputerów



§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem  danych  osobowych  podanych  przy  zapisie  jest  Biblioteka
Miejska w Puławach, ul. Głęboka 7A, 24-100 Puławy. 

2. We wszystkich  sprawach związanych z  przetwarzaniem danych  osobowych
można  kontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych,  e-mail:
iodo@biblioteka.pulawy.pl. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a)  przetwarzanie  danych osobowych jest  niezbędne do wykonania  zadania
realizowanego w interesie publicznym, wskazanego w art. 4 ust. 1 i art. 18
ust.1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  (art. 6 akapit 1 lit. e
RODO),
b)  przetwarzanie  danych  osobowych  jest  niezbędne   do  wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Bibliotece, w tym wynikającego z ustawy
o  bibliotekach  z  dnia  27 czerwca  1997 r.,  ustawy o  statystyce  publicznej
z dnia 29 czerwca 1995 r. (art. 6 akapit 1 lit. c RODO), 
c)  dane osobowe mogą okazać się niezbędne w celu ewentualnego ustalenia,
dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami,  będących  realizacją  naszego
prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 akapit 1 lit. f RODO).

4. Dane  osobowe  użytkowników  nie  są  udostępniane  innym  odbiorcom
z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak: 
a.  podmioty  upoważnione  do  odbioru  danych  osobowych  na  podstawie
odpowiednich przepisów prawa, 
b. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie  zawartej  z  Administratorem  umowy  powierzenia  przetwarzania
danych osobowych. 

5. Dane  osobowe  Użytkowników  po  zrealizowaniu  celu,  dla  którego  zostały
zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez
okres  niezbędny  wynikający  z  przepisów  dotyczących  archiwizowania
dokumentów . 

6. Dane osobowe Czytelników będą przechowywane przez okres  korzystania  
z Biblioteki oraz przez pięć lat po zaprzestaniu wypożyczania, o ile wszelkie
zobowiązania wobec Biblioteki zostały uregulowane. 

7. Użytkownik  ma  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  sprzeciwu.  Prawa  te
przysługują  w  przypadkach  i  na  warunkach  określonych  w  ogólnym
rozporządzeniu o ochronie danych - RODO.
 

§ 11. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

1. Przed wejściem do wypożyczalni lub czytelni bibliotecznej należy pozostawić
w szatni okrycie wierzchnie, teczki, plecaki, duże torby, jak również parasole,
paczki itp. (dot. Biblioteki Głównej).

2. We  wszystkich  jednostkach  bibliotecznych  obowiązuje  zakaz  używania
telefonów komórkowych, palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych
i środków odurzających oraz spożywania posiłków.

3. Użytkownik  będący  pod  wpływem alkoholu  lub  środków  odurzających  ma
zakaz wstępu do Biblioteki.

4. W czasie,  gdy  w domu Czytelnika  panuje  choroba  zakaźna,  nie  może  on
korzystać  z  usług bibliotecznych. 

mailto:iodo@biblioteka.pulawy.pl


5. Użytkownik,  który  odbiega  czystością  ubioru  lub  zachowaniem od  ogólnie
przyjętych norm nie ma prawa korzystania z agend Biblioteki mocą decyzji jej
kierownika.

6. Czytelnik obowiązany jest korzystać z Biblioteki i pomieszczeń znajdujących
się na jej terenie w sposób uwzględniający potrzeby innych użytkowników.

7. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  zagrażających  życiu  lub  zdrowiu,  osoby
przebywające na terenie Biblioteki powinny bezwzględnie podporządkować się
poleceniom wydawanym przez pracowników placówki.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Odstępstwa  od  wymagań  regulaminu  mogą  być  stosowane  jedynie
w wyjątkowych wypadkach za zgodą Dyrektora Biblioteki  w odpowiedzi  na
wniesiony przez Czytelnika wniosek.

2. Czytelnik  niestosujący  się  do  przepisów  regulaminu  może  być  czasowo,
a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa  do
korzystania z agend Biblioteki, na podstawie decyzji jej kierownika.

3. Od decyzji kierownika agendy przysługuje użytkownikowi prawo odwołania się
do Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Puławach.

4. Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  7  dni  od  powzięcia  przez  użytkownika
wiadomości  o skarżonej decyzji.

5. Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia wniesienia. Decyzja
dyrektora Biblioteki jest ostateczna.

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Puławach

                                                                mgr Eliza Sulima



Załącznik nr 1 do regulaminu

Wykaz opłat związanych z korzystaniem z Biblioteki:

Wydanie duplikatu karty bibliotecznej 5,00zł

koszty wysyłanych monitów 
dotyczących nieterminowego 
zwrotu książek 

upomnienie zwykłe  4,50zł
upomnienie /przesyłka polecona 7,40zł

Zwrot kosztów wydruków komputerowych, 
kserokopii format A4:
- wydruk czarno-biały   
- wydruk kolor 

0,20 zł
1,80 zł

Zwrot kosztów wydruków komputerowych, 
kserokopii format A3:
- wydruk czarno-biały   
- wydruk kolor  

0,40 zł
3,60 zł

Skanowanie bez specjalistycznej obróbki 
zeskanowanych materiałów 

1 zł za jednokrotny przebieg skanera



Załącznik nr 2 do regulaminu

WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH 

 Imię/imiona: ……………………………………………………………………………………………

 Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………. 

 Nr karty Użytkownika……………………………………………...………………………………

  „Działając  na  podstawie  art.17  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
(RODO),  zwracam  się  z  wnioskiem  o  usunięcie  moich  danych  osobowych
przetwarzanych  w  procesie  „Czytelnicy”  Biblioteki  Miejskiej  w  Puławach,
ul. Głęboka 7A, 24-100 Puławy.” 

 

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

(miejscowość, data)                        (podpis Użytkownika/opiekuna prawnego

                                                                   Użytkownika niepełnoletniego) 

 

Tożsamość Użytkownika została zweryfikowana.  Dane osobowe zostały usunięte
z bazy danych Użytkowników. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą
przechowywane w celu realizacji zasady rozliczalności z RODO, przez dziesięć lat
od rezygnacji z usług Biblioteki, na podstawie przepisów o archiwizacji. 

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

(miejscowość, data)                                                (podpis bibliotekarza)



Załącznik nr 3 do regulaminu

Godziny otwarcia agend Biblioteki Miejskiej w Puławach

Agenda Godziny  otwarcia

Biblioteka Miejska w Puławach 
ul. Głęboka 7A 

poniedziałek i sobota: 8:00 - 15:00 
wtorek - piątek: 10:00 - 18:00

Filia nr 1 
ul. Lubelska 25 poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00 

Filia nr 2 
ul. Sienkiewicza 7 poniedziałek – czwartek  8.00 - 16.00

piątek 9.00 - 17.00 

Filia nr 3 
ul. Eustachiewicza 3 

poniedziałek- piątek 8.00 - 16.00 

Filia nr 4 
ul. Włostowicka 36 

poniedziałek – piątek 8.00 - 16.00 

Filia nr 5 
ul. Legionu Puławskiego 8 

poniedziałek – piątek 8.00 - 16.00 

Filia nr 6 Publiczno-Szpitalna
ul. Bema 1 

poniedziałek - piątek 12.00 - 15.00 

Filia nr 7 
ul. 6-go Sierpnia 30 

poniedziałek – piątek 8.00 - 16.00 

W SOBOTY FILIE BIBLIOTECZNE NIECZYNNE  



ZARZĄDZENIE NR 9/2022
Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Puławach 

z dnia 07 marca 2022 r.

w  sprawie: zmiany  załączników  do  Regulaminu  korzystania  ze  zbiorów  i  usług  
Biblioteki Miejskiej w Puławach

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku zarządzam,
co następuje:

§ 1

Załączniki nr 1 i nr 3 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Miejskiej
w  Puławach   wprowadzonego  Zarządzeniem  nr 13/2019  Dyrektora  Biblioteki  Miejskiej
w  Puławach  z  dnia   10  września  2019  r.  otrzymują  brzmienie  jak  w  załącznikach  do
niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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