Klauzula informacyjna, dla osoby której dane dotyczą
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 RODO,
informuję, iż :
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą
w Czechowicach-Dziedzicach ul. Paderewskiego 3, adres e-mail: mbp@mbp.czechowice-dziedzice.pl ,
strona internetowa: mbp.czechowice-dziedzice.pl
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- udostępniania, wypożyczania i kontroli zwrotu materiałów bibliotecznych,
- dostępu on-line do konta czytelnika,
- wysyłania informacji o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
- wysyłania monitów o przekroczeniu terminu zwrotu materiałów bibliotecznych,
- sporządzenia statystyk zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej,
- dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i windykacyjnych,
- archiwizacyjnym,
- wysyłania newslettera,
3) podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawy z dnia 27 czerwca
1997r. o bibliotekach (Dz. U. 2019 poz. 1479 ze zm.). Konsekwencją niepodania tych danych będzie
brak możliwości zapisu do Biblioteki. Podanie dodatkowych danych osobowych takich jak: adres poczty
elektronicznej, nr telefonu w celu komunikacji z czytelnikiem pozwala na przetwarzane tych danych
na podstawie zgody,
4) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich aktualizacji, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie
oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wniosek o usunięcie danych lub wniesienie sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie skutkuje brakiem
możliwości korzystania ze zbiorów i usług biblioteki,
5) w sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
6) Pani/Pana dane będą przetwarzane (archiwizowane) przez 10 lat licząc od początku roku
następującego po roku, w którym ostatni raz skorzystano ze zbiorów,
7) Pani/Pana dane będą ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora wyłącznie w celu
wykonywania obowiązków wynikających z zadań realizowanych przez Bibliotekę, a także podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą transferowane do państw
trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela inspektor ochrony danyche-mail: d.slowiok@mbp.czechowice-dziedzice.pl , tel.: 322152001

