
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Czytelników Biblioteki 

 

Kto jest Administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych Czytelników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku. 

Siedziba: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana Pawła II 43, 07-221 Brańszczyk  

Dane kontaktowe:  

Adres e-mail:  biblioteka@branszczyk.pl  

Numer telefonu: 29 679 40 25 

Adres korespondencyjny: ul. Jana Pawła II 43, 07-221 Brańszczyk 

 

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych? 

Z naszym wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo kontaktować w każdej 

sytuacji dotyczącej przetwarzania Państwa danych przez Bibliotekę, najprościej wysyłając mail na 

adres: r.chmurski@abi-warszawa.pl 

 

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych? 

Biblioteka przetwarza dane osobowe czytelników na podstawie Ustawy o bibliotekach z dnia 27 

czerwca 1997 r., w celach: 

− zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych - art. 6 ust.1 lit. e „Rozporządzenia”; 

− ułatwienia kontaktu pomiędzy czytelnikami a Biblioteką, przypominania o zbliżających się 

terminach zwrotów - art. 6 ust.1 lit. a „Rozporządzenia”; 

− promocji działalności Biblioteki poprzez umieszczanie zdjęć na stronach - art. 6 ust.1 lit. a 

„Rozporządzenia”; 

− rozpatrzenia skarg i wniosków, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - 

art. 6 ust.1 lit. e „Rozporządzenia”; 

− w celach statystycznych i naukowych (np. przesyłanie sprawozdań do Głównego Urzędu 

Statystycznego) - art. 6 ust.1 lit. c „Rozporządzenia”. 

Czy muszą nam Państwo podać swoje dane? 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celu zapisania się do Biblioteki 

(art. 6 ust. 1 lit. e), lub wynika z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c), to podanie danych 

jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. W sytuacji niepodania wskazanych danych 

osobowych możemy odmówić zapisania się do Biblioteki.  

Gdy przetwarzanie danych oparte jest na podstawie udzielonej zgody w określonym celu (podanie 

numeru telefonu lub adresu e-mail w celu ułatwienia kontaktu, przypominania o zbliżających się 

terminach zwrotów, lub zgoda na wykorzystanie wizerunku), to podanie danych jest dobrowolne, tak 

samo jak wyrażenie zgody. Należy również pamiętać, że mają Państwo w każdym momencie prawo do 

cofnięcia udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych 

osobowych, dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać? 

Zbieramy i przetwarzamy następujący zakres danych: 

− dane osobowe czytelników i, w stosunku do niepełnoletnich, ich opiekunów prawnych (np. imię i 

nazwisko, adres zamieszkania); 

− dane identyfikacyjne (np. numer PESEL, data urodzenia); 

− dane zawodowe (przynależność do grupy zawodowej) 

− dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail); 

− dane wizerunkowe (np. zdjęcie, nagranie); 

− dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej korespondencji). 
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Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on 

z przepisów prawa, (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas), jest niezbędny do 

wykonania umowy, lub wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym. 

Przykładowe okresy, przez jakie dane osobowe mogą być przechowywane: 

− dane czytelników – 5 lat od momentu zakończenia okresu nieaktywności czytelnika; 

− dane kontaktowe wynikające z udzielonej zgody – do wycofania zgody; 

− dane wizerunkowe wynikające z udzielonej zgody – do wycofania zgody; 

− dane komunikacyjne – 12 miesięcy. 

Skąd pozyskujemy dane osobowe? 

Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą.  

Czy przetwarzamy Państwa dane automatycznie? 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, tzn. że 

nie posiadamy i nie zamierzamy posiadać narzędzi / systemów, które umożliwią nam wykorzystanie 

Państwa danych do oceny czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy. 

 

Komu możemy udostępniać Państwa dane? 

Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione partnerom świadczącym usługi na rzecz 

Administratora, a także organom administracji publicznej w zakresie i celu, które wynikają z przepisów 

prawa. 

 

Czy przekazujemy Państwa dane do krajów spoza EOG? 

Administrator oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę w 

Państwach spoza obszaru EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

 

Jakie prawa Państwu przysługują? 

Administrator gwarantuje, że dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane przetwarzane były tylko w 

niezbędnym zakresie oraz zgodnie z wszelkimi przepisami. Jednak, jeśli uznacie Państwo, że 

naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych 

osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia skargi do urzędu 

nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych). Macie Państwo także prawo: dostępu do danych, 

uzyskania kopii danych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wycofania zgody. Ponadto mają Państwo 

prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie oparte na art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny wniosek, drogą 

elektroniczną lub listownie na wskazane powyżej adresy. 

Więcej na temat przysługujących Państwu praw można uzyskać w siedzibie oraz na naszej stronie 

internetowej. 


