KLAUZULA INFORMACYJNA (13)
Administrator danych
osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana
*dziecka/małoletniego podopiecznego jest Zespół Placówek Kultury z siedzibą
przy ul. Wrocławskiej 12, 55-140 Żmigród (dalej: ADO).
Z ADO można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: rodo@zpk-zmigrod.eu,

Dane kontaktowe ADO

b. telefonicznie pod numerem: 71 385 31 34,
c. pisemnie: Zespół Placówek Kultury z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 12,
55-140 Żmigród.
Na Inspektora Ochrony Danych został powołany Wojciech Poślednicki.

Dane i kontakt do
Inspektora Ochrony
Danych Osobowych

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: iod@zpk-zmigrod.eu,
b. telefonicznie pod numerem: 71 385 31 34,
c. pisemnie: Zespół Placówek Kultury z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 12,
55-140 Żmigród.
Dane osobowe Pani/Pana *dziecka/małoletniego podopiecznego będą przetwarzane
w następujących celach:
a. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym - ewidencjonowanie
udostępnianych zbiorów bibliotecznych i sprawozdań statystycznych (ustawa
o bibliotekach, ustawa o statystyce publicznej, regulamin korzystania z usług
i zbiorów, art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
b. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym - ochrona materiałów

Cele przetwarzania oraz
podstawa prawna
przetwarzania danych
osobowych

bibliotecznych (ustawa o bibliotekach, regulamin korzystania z usług i zbiorów, art.
6 ust. 1 lit. e RODO).
Pani/Pana dane osobowe jako *rodzica/opiekuna prawnego będą przetwarzane
w następujących celach:
a. potwierdzenia w/w czynności przetwarzania w imieniu *dziecka/małoletniego
podopiecznego na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO
(Kodeks cywilny, art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b. informowania o nowościach książkowych lub zamówionych pozycjach książkowych
na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody wyrażonej poprzez akt podania
Pani/Pana numeru telefonu i/lub adresu e-mail do kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).
Dane osobowe Pani/Pana *dziecka/małoletniego podopiecznego będą przetwarzane w
następujących celach:
a. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym - ewidencjonowanie
udostępnianych zbiorów bibliotecznych i sprawozdań statystycznych - do 5 lat od
dnia ostatniego wypożyczenia lub zwrotu,
b. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym - ochrona materiałów

Okres, przez który będą
przetwarzane dane
osobowe

bibliotecznych - do 3 lat od dnia wezwania do zwrotu książki.
Pani/Pana dane osobowe jako *rodzica/opiekuna prawnego będą przetwarzane
w następujących celach:
a. potwierdzenia w/w czynności przetwarzania w imieniu *dziecka/małoletniego
podopiecznego na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO
- przez w/w okresy,
b. udzielonej zgody - wyrażonej poprzez akt podania Pani/Pana numeru telefonu
i/lub adresu e-mail do kontaktu na informowanie o nowościach książkowych lub
zamówionych pozycjach książkowych - przez okres realizacji celu przetwarzania lub
do czasu odwołania udzielonej zgody.
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Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana *dziecka/małoletniego podopiecznego
i Pani/Pana danych osobowych są:
a. podmioty świadczące usługi webowe,
Odbiorcy danych
osobowych

b. podmioty świadczące usługi serwerowej,
c. podmioty świadczące usługi pocztowy internetowej,
d. podmioty świadczące usługi pocztowe,
e. podmioty świadczące usług prawne,
f.

biblioteki.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
i wykorzystywania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Posiada Pani/Pan:
a. prawo dostępu do danych (w tym otrzymania kopii danych osobowych) ,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
Prawa osoby, której dane
osobowe dotyczą

d. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
e. prawo do usunięcia danych osobowych.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana *dziecka/małoletniego podopiecznego oraz
Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa danych
osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień
wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do korzystania z zasobów

Informacja o wymogu
podania danych
osobowych

bibliotecznych.
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości korzystania
z zasobów bibliotecznych.
Podanie numeru telefonu i/lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie
w żaden sposób nie wpłynie na możliwość korzystania z zasobów biblioteki.

*niepotrzebne skreślić

Potwierdzam, że zapoznałem się z w/w informacjami.
………………………………………………………………………………...
data i czytelny podpis osoby informowanej
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