KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 ochronie danych)
zwanego dalej „Rozporządzeniem” informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Polkowicach z siedziba przy ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice,
tel. 76 723-96-66, email- mgbp_polkowice@mgbp.pl
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych i realizacji swoich praw tel.: 76 723-96-65, e-mail:, tel. iod@mgbp.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania i ochrony materiałów
bibliotecznych należących do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach,
lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych (w tym: ewidencję
udostępniania zbiorów, kontrolę terminowości zwrotów oraz naliczanie i kontrolę spłaty
należności finansowych zgodnie z Regulaminem udostępniania MGBP, cele archiwalne
i statystyczne) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą o bibliotekach,
ustawą o statystyce publicznej, ustawie o finansach publicznych, jak również w celu
przekazywania informacji o działalności Biblioteki na podstawie art. 6 ust 1 pkt RODO czyli
zgody, która może zostać w każdym momencie odwołana.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Firma MOL Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Śląskiej 35-37, 81-310 Gdynia, tel. 58 6698090.
5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia ostatniej aktywności
na koncie czytelnika w systemie bibliotecznym plus liczba dni do końca roku, na który
przypada termin zakończenia przetwarzania. Jeśli na koncie czytelnika istnieją
zobowiązania finansowe lub rzeczowe (niezwrócone materiały biblioteczne) dane osobowe
będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia wywiązania się czytelnika z tych zobowiązań
plus liczba dni do końca roku na który przypada termin zakończenia przetwarzania. Dane
kontaktowe (e-mail, numer telefonu) do czasu odwołania zgody.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie
uniemożliwia korzystanie z Biblioteki poprzez wypożyczanie zbiorów na zewnątrz.
10)Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

