
Klauzula informacyjna  

Gminnej Biblioteki Publicznej w Medyce 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L 

nr 119, s 1) dalej RODO - informujemy, że: 
 

Administratorem podanych danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w 

Medyce 

Inspektor ochrony danych: Kamil Zagalak, e-mail: rodo_medyka@medyka.itl.pl 

Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych biblioteki- tj. w celu 

rejestracji czytelnika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, 

zwroty, korzystanie z czytelni, księgozbioru podręcznego, korzystania z usług  

informatycznych itp.).  

Podstawa prawna przetwarzania: Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. 

Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 

1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012r poz. 642 z późn.zm) i ustawy z dnia 25 października 

1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406). 

Zebrane dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów 

statystycznych, dla którego są przetwarzane. W przypadku braku aktywności na koncie 

czytelnika dłuższym jak 5 lat, dane zostaną trwale usunięte z systemu. 

Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów 

prawa. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (zwrot wszystkich 

materiałów bibliotecznych i /lub opłaceniu kary), możecie Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na 

przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do 

przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie 

np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania 

z usług Biblioteki, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

korzystania z zasobów bibliotecznych i przetwarzania danych osobowych. 


