RODO - ochrona danych osobowych
Szanowni Państwo
W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Bystrzycy.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w
Bystrzycy, ul. T. Kościuszki 2.
2. Inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest p. Aneta Zygmunt, kontakt e-mail:
anet.zygmunt@wp.pl lub telefonicznie : 665 445 702
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki na
podstawie. art. 6 ust 1 pkt b ww. rozporządzenia. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych
będą pracownicy Biblioteki.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania statusu czytelnika
Biblioteki (tj. do czasu rezygnacji ze statusu czytelnika, lub wykreślenia z listy czytelników
– pod warunkiem uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki).
5.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania opisanych w pkt 3, przez okres nie dłuższy niż 5 lat licząc od końca roku, w którym
czytelnik ostatni raz korzystał ze zbiorów i usług bibliotecznych, a po tym okresie dla celów i
przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia
sprzeciwu – zgodnie z ww. rozporządzeniem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych .
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zapisania do Biblioteki.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze
zbiorów Biblioteki.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku:
1. Korzystanie z imprez/wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę jest równoznaczne z
wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych
i statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy.
2. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy (zdjęcia uczestników, zapis
filmowy) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.
3. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie
swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii,
filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w
innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w
dowolnym zakresie przez Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki, a także w publikacjach i
serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach
osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez
Bibliotekę, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Biblioteka
zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach
zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują
im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
4. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Bibliotekę i nie wyraża zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych,
dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez Bibliotekę w celach promocyjnych i
rozpowszechniania działań Biblioteki jest obowiązany zgłosić to osobie prowadzącej daną
imprezę.
5. Biblioteka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych
Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię
i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) będą jednak przetwarzane przez Bibliotekę w celach
przeprowadzenia imprezy oraz w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem.

