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Załącznik Nr 9 

do Regulaminu Miejsca Aktywności 

Lokalnej w Bibliotece Publicznej  

w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z 

siedzibą przy ul. Wincentego 85 

 

 

MAL w placówce Biblioteki: 

w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 85 przy ul. Jórskiego 41 

na osiedlu Zacisze 

 

I. Warunki przyjmowania zgłoszeń/rezerwacji 

 

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń/rezerwacji przestrzeni  

w placówce Biblioteki: Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 85  

przy ul. Jórskiego 41, jest Opiekun placówki działań w ramach MAL, 

reprezentujący Organizatora  - tel. 22 679 70 57. 

2. Wyboru zgłoszonych inicjatyw do realizacji w imieniu Organizatora dokonuje 

Opiekun placówki. 

3. W przypadku nieobecności Opiekuna placówki należy skontaktować się  

z Koordynatorem MAL. 

 

 

II. Warunki użytkowania przestrzeni i sprzętu 

 

1. Zgłoszone działania mogą być realizowane w terminie wskazanym przez 

Opiekuna placówki. 

2. Przestrzeń MAL udostępniana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach  

od 11.00 do 19.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni 

wolnych ustanowionych Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki). 

3. Korzystanie z przestrzeni jest ograniczone do 2 godzin dziennie i do 4 godzin 

tygodniowo na osobę / grupę nieformalną / organizację. 

4. W okresie wakacyjnym, tj. od 01.07 do 31.08, przestrzeń MAL nie będzie 

udostępniana. 
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5. Pomysłodawca zobowiązuje się do pozostawienia sprzętu stanowiącego 

wyposażenie w stanie niezniszczonym, a w razie zniszczenia bierze 

odpowiedzialność za powstałe szkody. Każde zniszczenie należy niezwłocznie 

zgłosić Opiekunowi placówki. W tym przypadku Użytkujący zostanie obciążony 

obowiązkiem usunięcia powstałych zniszczeń bądź kosztami finansowymi 

przeznaczonymi na naprawę lub wymianę zniszczonego mienia. 

6. Użytkujący przestrzeń MAL odpowiedzialny jest za zdrowie i bezpieczeństwo 

uczestników spotkania. 

Dane osobowe użytkowników MAL i uczestników organizowanych wydarzeń będą 

przetwarzane przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w 

celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych. 

Informacja o danych osobowych osób współpracujących z Biblioteką Publiczną 

w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na stronie internetowej Biblioteki -  

https://www.multibiblioteka.waw.pl/o-bibliotece/regulamin-biblioteki/ 

Wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu 

przeprowadzenia akcji promocyjnych i/lub przygotowywania sprawozdań  

z działalności Biblioteki. 

Na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

2016 poz. 666) użytkownicy MAL i uczestnicy organizowanych wydarzeń zrzekają 

się prawa do tantiem. 

Podanie danych jest dobrowolne, użytkownikom MAL i uczestnikom 

organizowanych wydarzeń przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawienia lub usunięcia. 

 

 

III. Wyposażenie i parametry przestrzeni MAL  

w placówce bibliotecznej:  

w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 85 przy ul. Jórskiego 41 

 

 Sofa 

 Fotel – 2 szt. 

 Stolik niski 

 Lampa stojąca 

 Wieszak 

 Zastawa deserowa (filiżanki, talerzyki, sztućce) 

 Czajnik elektryczny 

 Stoliki – 2 szt. 

 Krzesła  - 12 szt. 

 Komputery stacjonarne – 2 szt. 

 Sieć Wi-Fi  
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Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika „MAL” jest Biblioteka Publiczna w 
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie  
przy ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa (dalej w treści „ADO”).  

2. ADO umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: info@multibiblioteka.waw.pl 

lub drogą pocztową na adres: ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa; ADO powołał 

również Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować 

wysyłając wiadomość email na adres: iod@multibiblioteka.waw.pl 

3. Dane osobowe Uczestnika „MAL” pobierane są przez ADO i przetwarzane  
w celu realizacji „MAL”. Dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszka-
nia/zameldowani, adres e-mail, nr telefonu (dalej w treści „Dane osobowe”). 

4. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez ADO jest art. 6 ust. 1. lit. a 
Rozporządzenia PE i Rady 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). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemoż-

liwi realizację celu o którym mowa w ust. 3; w każdej chwili przysługuje Uczestnikowi 

prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane przez ADO; 

a) Pracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania; 

b) dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia 

przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością, 

z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo 

przekazywanych danych.  

7. Dane osobowe Uczestnika „MAL”  będą przechowywane przez czas przynależności do 
„MAL”, a po jego zakończeniu, przez okres niezbędny  
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń oraz przez 
czas niezbędny do wywiązania się przez ADO z obowiązku prawnego. 

8. Każdy Uczestnik „MAL” ma prawo żądać od ADO dostępu do swoich Danych osobo-
wych, w tym uzyskania kopii danych posiadanych przez ADO, ma prawo również do 
sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli okaże się,  
że są nieprawidłowe. Każdy Uczestnik „MAL”  może również wystąpić do ADO z żąda-
niem usunięcia swoich Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub prze-
niesienia danych. 

9. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
w przypadkach określonych w RODO. 
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10. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
00-193 Warszawa). 

11. Wobec Uczestnika „MAL”  nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje 

bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 (osoba niepełnoletnia) 

Karta zgłoszeniowa 
 

„MAL w placówce Biblioteki: w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 85  
przy ul. Jórskiego 41” 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………… 

Wiek: …........................................………………………………………………………… 

 
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA 

 
Wyrażam zgodę na udział 
 
........................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika „MAL”) 
 
którego jestem prawnym opiekunem, w „MAL-u” 
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu  
i akceptuję jego postanowienia. 
 

.................................................................... 
Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna 

 
 

ZGODA NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka,  

w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail  oraz wizerunku mojego dziecka 

utrwalonego podczas „MAL” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m. st. 

Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa („Administrator 

Danych”)w celu umieszczania danych osobowych, w tym wizerunku, we wszelkich materiałach 

informacyjnych oraz promujących „MAL”, w tym na stronach internetowych 

https://www.multibiblioteka.waw.pl/ oraz portalach społecznościowych Administratora Danych przez 

okres 5 lat. Wiem, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka 

danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed 

wycofaniem mojej zgody. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją  

o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  

i prawie ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do wglądu i poprawienia 

przekazanych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania wiąże się 

jednak z brakiem możliwości uczestnictwa w „MAL”. 

 

           Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna 

  

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 (osoba pełnoletnia) 

 

Karta zgłoszeniowa 

 

„MAL w placówce Biblioteki: w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 85 
przy ul. Jórskiego 41” 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………… 

 

ZGODA NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w postaci imienia i nazwiska, numeru 

telefonu, adresu e-mail  oraz wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas „MAL” 

organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa („Administrator Danych”)  

w celu umieszczania danych osobowych, w tym wizerunku, we wszelkich materiałach informacyjnych 

oraz promujących „MAL”, w tym na stronach internetowych https://www.multibiblioteka.waw.pl/ oraz 

portalach społecznościowych Administratora Danych przez okres 5 lat. Wiem, że w każdej chwili 

mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych, co nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem mojej zgody. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  

i prawie ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do wglądu i poprawienia 

przekazanych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania wiąże się 

jednak z brakiem możliwości uczestnictwa w „MAL”. 

 

           Miejscowość, data i podpis  
 

 

 

 

 


