KLAUZULA INFORMACYJNA
/Uczestnicy zajęć w Bibliotece/
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani 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: iod@mgbp.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu organizacji
i prowadzenia zajęć kulturalno-edukacyjnych w Bibliotece, w celach korespondencyjnych
(np. e-mail, nr telefonu) oraz w celach informacyjnych i promocyjnych na podstawie
art. 6 ust 1 pkt a) RODO czyli zgody, która może zostać w każdym momencie odwołana.
Dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), w celu ewentualnego zabezpieczenia lub
obronnych przed roszczeniami.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora,
takie jak np. dostawcy usług IT, hostingu poczty, usług prawnych lub konsultingowych,
pocztowych, podmioty świadczące usługi w zakresie promocji i in.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych osobowych przez okres od
zapisu na spotkanie pt. „letnie Bajeczkowo” organizowane przez Bibliotekę 03.08.2021r.,
a następnie przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi
przepisami.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych 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 narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu
uczestnictwa w spotkaniach.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną …………………………..………………..
data i podpis

