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KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO 

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSZCZÓŁKACH 

 

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (RODO) uprzejmie informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach 

z siedzibą: ul. Kościelna 8A, 83-032 Pszczółki. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Sylwia Formela. Kontakt z inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: 

iod-biblioteka@wp.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z działalnością biblioteki, tj: udostępniania, 

odzyskania i ochrony materiałów bibliotecznych, statystyki, windykacji, upowszechniania czytelnictwa – na 

podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.) i ustawy z dnia 29 

czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

 dostawca systemu informatycznego w związku z jego obsługą, 

 operator pocztowy, 

 firma windykacyjna. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz przez 5 lat od 

rezygnacji z usług bibliotecznych. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń dane czytelnika-dłużnika będą 

przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia dochodzenia kary. W związku z art. 118 Ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny kary biblioteczne przedawniają się po 10 latach. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

7. Posiada Pani/Pan 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 organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem 

możliwości korzystania z usług biblioteki. 


