
 
Klauzula informacyjna dla czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu 

 
 

Celem wypełnienia obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1),  informujmy, że: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna  z siedzibą w 

Ojrzeniu przy ul. Ciechanowskiej 52, 06-456 Ojrzeń, NIP: 5661834584; REGON: 130439979; 

reprezentowana przez Kierownik Panią Teresę Ślubowską. 

Może Pani/Pan się z nami skontaktować w następujący sposób: 

 telefonicznie : (23) 671-83-93 

 listownie na adres: ul. Ciechanowskiej 52, 06-456 Ojrzeń 

 przez e-mail: biblioteka@ojrzen.pl 

2. Inspektor ochrony danych 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Może Pani/Pan się z nim 

kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: ul. Ciechanowska 52, 06-456 Ojrzeń 

 za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@ojrzen.pl 

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Pani/Pana dane będą przetwarzane: 

1) na podstawie Pani/ Pana zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w celu 

organizacji konkursów czytelniczych; 

2) w oparciu o przepisy prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) i zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. w 

szczególności Ustawy z dn. 27.06. 1997 r. o bibliotekach (art. 4, ust 1, pkt.2) - w celu 

zapewnienia obsługi i korzystania ze zbiorów biblioteki oraz, ochrony udostępnianych 

i wypożyczanych zbiorów i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z 

Biblioteki; 

3) w celu obrony i dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f i zgodnie z 

treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.; 

4. Obowiązek podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

zarejestrowania i obsługi czytelnika. 

5. Odbiorcy danych 



Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być : 

 pracownicy w zakresie upoważnień nadanych przez Administratora, 

 organy i podmioty publiczne obowiązane na podstawie przepisów prawa do żądania 

ich udostępnienia, 

 firmy, które wspierają działalność biblioteki na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych (np. firmy prowadzące obsługę informatyczną), 

 instytucjom i firmom organizującym konkursy czytelnicze. 

6. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów, dla których 

są przetwarzane, a po tym okresie przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innych szczegółowych przepisów prawa.  

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

8.  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

 prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, 

 prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 


