KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych.
Biblioteka Gminna w Trzebielinie ul. Pomorska 24, 77-235 Trzebielino
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a)
b)

listownie: Biblioteka Gminna w Trzebielinie ul. Pomorska 24, 77-235 Trzebielino
przez elektroniczną pocztę: bgtrzebielino@interia.pl

Inspektor Ochrony Danych.
iod@kascom.com.pl
Cele i podstawy przetwarzania:
a)
b)
c)
d)

zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki;
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów
prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) oraz na
podstawie udzielonej zgody.
Odbiorca danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem danych w celach prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z Gminną Biblioteką w Trzebielinie.
Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie
dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono materiał biblioteczny oraz dla osób
korzystających z pozostałych usług 5 lat od daty upływu ważności karty.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi w bibliotece.
Prawa osób, których dane dotyczą:
a)
b)
c)

d)
e)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowani (poprawiania) swoich danych,
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa)

