
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób współpracujących  

z Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 

1. administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek 

m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa, nr tel. 

22 814 24 07, e-mail: info@multibiblioteka.waw.pl, zwana dalej Biblioteką; 

2. dane kontaktowe do Inspektora  Ochrony Danych: iod@multibiblioteka.waw.pl.  

3. dane osobowe będą przetwarzane w celu  wykonywania działalności statutowej i 

ustawowej, zgodnie z art 6 ust. 1 w/w ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., oraz na podstawie ustawy o bibliotekach z dnia 

27 czerwca 1997 roku, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 

dnia 25 października 1991 roku, Statutu Biblioteki i innych przepisów prawa ogólnie 

obowiązującego; 

4. dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom, którzy wskażą podstawę prawną  

i interes prawny; 

5. dane będą przechowywane, zgodnie z okresami wynikającymi z ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa; 

6. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich 

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.  

Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej 

przetwarzania. 

Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem; 

7. osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

8. osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją 

niepodania danych jest brak możliwości współpracy z Biblioteką.  

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami 
 
 

....................................................................................... 
(Data, czytelny podpis). 
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