
Załącznik nr 3  

do Regulaminu korzystania z materiałów i usług  
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników  
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 

1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. św. 
Wincentego 85, 03-291 Warszawa jako Administrator danych informuje, że Pani/a dane 
będą przetwarzane w celu: 

a. zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych 
oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki (imę, nazwisko, 
PESEL, kategoria społeczno-zawodowa, adres do korespondencji),  

b. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, możliwości odbioru 
zamówionych i zarezerwowanych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o 
podobnym charakterze (telefon, adres e-mail). 

2. Podanie danych osobowych wymienionych w pkt 1a jest dobrowolne i odbywa się na 
podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz Ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z zasobów 
bibliotecznych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 

3. Podanie danych osobowych wymienionych w pkt 1b odbywa się na podstawie zgody (art. 
6 ust. 1 lit. a) RODO). 

4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być: 
a. podmioty prawa publicznego, którym Administrator udostępni dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa, 

b. podmioty współpracujące, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych 
osobowych w ramach umów powierzenia w szczególności podmioty świadczące 
na rzecz Biblioteki usługi informatyczne, pocztowe, windykacyjne. 

5. Pani/a dane będą przetwarzane do końca stycznia roku następującego po upływie 
pełnych 5 lat kalendarzowych od momentu ostatniej zarejestrowanej wizyty w bibliotece, 
pod warunkiem wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wobec Administratora. 

6. Przysługuje Pani/u prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz 
usuwania danych. 

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, wówczas przysługuje Pani/u prawo 
do jej wycofania. 

8. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych e-mail: iod@multibiblioteka.waw.pl 

10. Pani/a dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą 
profilowane. 


