Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna
w Stepnicy z siedzibą przy ul. Bolesława Krzywoustego 4, 72-112 Stepnica, tel.:
91 418 80 75; adres e-mail: biblioteka-stepnica@o2.pl, reprezentowana przez Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. 504 707 087, e-mail:
iod@stepnica.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa użytkowników Gminnej Biblioteki
Publicznej.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
2) ustawa z dn. 27czerwca 1997 r. o bibliotekach.
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom, którym powierzyliśmy
przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, a także innym podmiotom
i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania
praw i obowiązków Biblioteki wynikających ze świadczonych na Pani/Pana rzecz usług,
nie dłużej jednak niż 6 lat od dnia rozliczenia się z tytułu ostatnich zwrotów materiałów
bibliotecznych, a w przypadku danych podanych na podstawie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody – do czasu jej wycofania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, w
przypadku ustania celu dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do korzystania z zasobów Gminnej
Biblioteki Publicznej i jej usług. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości
korzystania z większości usług i zasobów Biblioteki.
10. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
11. Dane wizerunkowe zbierane są tylko w celach promocji wydarzeń kulturalnych i mogą
być zamieszczane na stronie internetowej biblioteki, Urzędu Miasta i Gminy Stepnica
oraz w prasie lokalnej.
12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, a także nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

