
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 
1. Administratorem danych osobowych czytelnika jest Gminna Biblioteka Publiczna w 

Bestwinie, ul. Szkolna 8, e-mail gbpbestwina@poczta.onet.pl 
2. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony 

Danych, e-mail bestwinka@gbpbestwina.eu 
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z działalnością 

biblioteki, tj. w celu.:  
 udostępniania materiałów bibliotecznych, 
 windykacji, 
 statystyki, 
 promocji czytelnictwa i biblioteki. 

4. Dane osobowe czytelnika przetwarzane są na podstawie ustawy z 27 czerwca 1997 r. o 
bibliotekach (Dz.U. 2018 r. poz. 574) oraz ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej (Dz.U. 2016 r. poz. 1068). W odniesieniu do dodatkowych danych, takich 
jak: adres e-mail, nr telefonu podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana 
zgoda – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

5. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy. 
6. Dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania przez czytelnika z zasobów 

biblioteki, a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności do czasu ich 
wyegzekwowania. Dane niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo 
będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. 

7. Konto czytelnika nieaktywnego przez 5 lat zostanie usunięte z bazy czytelników, a jego 
zobowiązanie zniszczone pod warunkiem, że zwrócił wszystkie wypożyczone materiały 
i nie ma żadnych zobowiązań wobec biblioteki. 

8. Odbiorcami danych osobowych czytelnika mogą być wyłącznie podmioty 
przetwarzające, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia lub 

         organy i podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie  
         obowiązujących przepisów prawa               

9. Dane czytelnika nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
w tym profilowaniu. 

10. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

11. Wniosek o usunięcie danych lub wniesienie sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie 
skutkuje brakiem możliwości dalszego korzystania ze zbiorów i usług biblioteki. 

 

 

 

 

 


