
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (biblioteka) 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia   

4 maja 2016 r.), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo 

(dalej BCK) z siedzibą główną w Gościcinie przy ul. Drzewiarza 2, reprezentowanym 

przez Dyrektora BCK. 

2. Adres mailowy do kontaktów w sprawach związanych z danymi osobowymi: 

iod@bckgw.pl 

3. Celami przetwarzania są: 

- rejestracja czytelnika, umożliwiająca pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, 

zamówienie księgozbioru drogą elektroniczną itp.); 

- udostępnianie materiałów bibliotecznych; 

- promocja czytelnictwa i biblioteki; 

- windykacja 

- statystyki 

4. Dane osobowe są zbierane, przekazywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi 

w obowiązujących przepisach prawa:  

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,  

- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat w celu udokumentowania 

działalności BCK, zgodnie z „Jednolitym, rzeczowym wykazem akt BCK”. 

6. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, Pani/Pana dane nie będą 

podlegać profilowaniu. 

7. Dane nie będą udostępnianie innym odbiorcom za wyjątkiem tych z przepisów prawa (np. 

policja, prokuratura, itp.) na ich pisemny wniosek. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa (ustawa o bibliotekach, dane 

statystyczne bibliotek). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości użytkowania księgozbioru biblioteki. 

9. Przy zapisie do biblioteki dzieci i młodzieży do lat 18, do zbierania i przetwarzania danych 

wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 

10. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

11. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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