OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej
również „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywej, mająca swoją
siedzibę: Krzywa 50, 59-225 Chojnów; tel. 76 818 63 28; adres e-mail: biblioteka-krzywa@wp.pl
2. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywej powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym
można kontaktować się: Krzywa 50, 59-225 Chojnów; tel. 76 818 63 28;
adres e-mail: bszwiec.odo@gmail.com
3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w celach:
1) zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki,
2) organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
3) statystycznych,
4) rozpatrzenia skarg i wniosków, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń –
podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Biblioteki,
5) wysyłki informacji o działalności drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez
Użytkownika
Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia
sprawy będącej wymogiem ustawowym Administratora danych, lecz niezbędne w celu dokonania zapisu do
Biblioteki i uczestnictwa w działaniach kulturalnych i edukacyjnych.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Biblioteki w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze danych, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym powierzonej Administratorowi danych.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe o ile zostaną ujęte w systemach informatycznych możemy powierzyć również do
przetwarzania podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres
przetwarzania ograniczony będzie tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych
systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacją i odbywać się może po zawarciu umowy
powierzenia danych.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
8. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych a także
ich sprostowania, jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne.
9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia 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 oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie
przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie zgody udzielonej przez Państwo albo w
związku z wykonywaniem umowy, której jesteście Państwo stroną.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług Biblioteki, a po tym okresie przez 5 lat
w celu odnowienia przez Czytelnika możliwości korzystania z usług Biblioteki oraz dla celów i przez czas w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu
cofnięcia udzielonej zgody.
11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych mający swoją siedzibę w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

