
Załącznik nr 1   
do Regulaminu udostępniania zbiorów 
 

           Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu  z dnia 25.05.2018 r. 		
 

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 Miejska Biblioteka Publiczna  z siedzibą w Zgorzelcu  ul. 

Boh. Getta 1, tel.: 75 77 525 57 e-mail: dyrekcja@biblioteka-zgorzelec.pl – zwanym dalej „Biblioteką”	 
2) Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Zgorzelcu wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może 

się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych i realizacji swoich praw - tel.: 75 77 525 57, 
e-mail: justyna.magon@biblioteka-zgorzelec.pl.	 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą :	 
- w celu wykonania obowiązków Biblioteki wobec czytelnika wynikających ze statutu oraz ustawy  o 

bibliotekach a także Regulamin udostępniania zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu,  w 
związku z przystąpieniem Pana/Pani do Biblioteki  za  Pana/Pani zgodą -  tj. na podstawie art. 6  ust. 1 lit. a) , 
lit. b) Rozporządzenia;	 

- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora  to jest  
udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zgorzelcu,   
lub innych bibliotek (w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych) rejestracji wypożyczeń, prowadzenia   
statystyki bibliotecznej, egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych (zgodnie   z 
Regulaminem udostępniania zbiorów Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zgorzelcu) oraz korespondencyjnych-  
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F  Rozporządzenia.   

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione bibliotekom, z którymi  administrator współpracuje, w tym 
Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu ul. Rynek 58, 50-116 
Wrocław, tel. 71 3352200, fax 71 3441808  oraz podmiotom i osobom z usług których administrator korzysta 
przy przetwarzaniu danych tj. podmiotom zajmującym się dochodzeniem należności, usługami prawniczymi, 
informatycznymi oraz podmiotom z którymi Biblioteka zawrze umowy o powierzenie przetwarzania danych.	 

5) 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 SA, 
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z  usług Biblioteki,  a po ukończeniu 
takiego korzystania przez czasu do upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń.				 

7) 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.				 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.	 
9) 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.	 

10) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r.	 

11) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych określonych w  deklaracji  jest dobrowolne, oraz  jest ono 
wymagane zgodnie z Regulaminem Biblioteki. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych 
zgodnie z Regulaminem Biblioteki jest rezygnacja z przystąpienia do Biblioteki.	 

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.	 
 

 


