
KLAUZULA  INFORMACYJNA DLA CZYTELNIKA 

 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu, 

z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta 1, 59-900 Zgorzelec, tel.: 75 77 525 57, e-mail: 

dyrekcja@biblioteka-zgorzelec.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych, w tym skorzystania z przysługujących na mocy 

przepisów RODO praw, adres e-mail: mariola.kaczor@biblioteka-zgorzelec.pl. 

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępniania i odzyskiwania zasobów 

bibliotecznych na podstawie przepisów prawa – ustawa  o bibliotekach (art. 6 ust. 1 lit.                

c RODO) oraz w celach związanych z odzyskaniem równowartości udostępnionych zasobów 

na podstawie interesu publicznego, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych (art 

6 ust 1 lit. c i f RODO0, a także w zakresie danych, które nie są niezbędne do korzystania        

z usług biblioteki na podstawie Pani/a zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie 

przepisów prawa, a także podmioty zapewniające poprawne działanie poczty elektronicznej 

oraz programu do obsługi czytelników (Aleph Polska Sp. z o. o., ul. Mierosławskiego 11a, 

01-527 Warszawa), podmioty zajmujące się dochodzeniem należności, usługami 

prawniczymi oraz inne biblioteki z którymi administrator współpracuje (Dolnośląska 

Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu ul. Rynek 58, 50-116 Wrocław, 

tel.  71  3352200,  fax 71 3441808). W przypadku zaległości finansowych powyżej 200,00 zł 

Biblioteka może przekazać dane osobowe czytelnika lub  jego  opiekuna  prawnego  do 

Krajowego  Rejestru  Długów  Biuro  Informacji  Gospodarczej  S.A, (ul.  Danuty 

Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław). 

5. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat kalendarzowych od końca roku w którym Czytelnik 

ostatni raz korzystał z usług biblioteki, jeżeli rozliczył się z udostępnionych materiałów 

bibliotecznych. W przypadku konieczności odzyskania udostępnionych materiałów lub ich 

równowartości, do czasu ich odzyskania lub przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane na 

podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania. 

6. W związku z wyrażoną zgodą ma Pan/i prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce wcześniej.  

7. Ma Pan/i prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,  

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na 

podstawie i zgodnie z art. 15-22 RODO. 

8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa 

UODO (uodo.gov.pl). 

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki. 


