
Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), zwanego dalej RODO, informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika/Czytelnika 

jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy  

z siedzibą przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz, tel./fax: 52 

341 191 84, e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl, (zwana dalej Biblioteką). 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika/Czytelnika 

(RODO art. 6 ust.1 pkt a); Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym 

przez przepisy prawa jest niezbędne do spełnienia obowiązkowych zadań 

Biblioteki wynikających z  odpowiednich przepisów, a niepodanie danych może 

spowodować brak możliwości korzystania z usług Biblioteki. 

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu obsługi 

Użytkowników/Czytelników Biblioteki, w ramach realizacji zadań ustawowych  

przez Bibliotekę na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 

(art. 6 ust. 1 lit c RODO). 

4. Dane osobowe są przetwarzane także w celach statystycznych i ewentualnych 

roszczeń prawnych Biblioteki wobec Użytkownika/Czytelnika (ustawa o 

statystyce publicznej). 

5. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom, z wyjątkiem 

następujących kategorii odbiorców, którzy mogą być potencjalnymi odbiorcami 

Państwa danych osobowych: 

 podmioty lub organy władzy uprawnione na podstawie przepisów prawa, 

w zakresie i celach , które wynikają z przepisów prawa; 

 inne podmioty, które przetwarzają powierzone przez Administratora dane 

osobowe na podstawie podpisanych stosownych umów, np. w celu 

windykacji, obsługi informatycznej. 

6. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw  trzecich oraz 

organizacji międzynarodowych. 
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7. Okres przechowywania danych osobowych wynosi 5 lat od ostatniej aktywności 

na koncie Użytkownika/Czytelnika, a w przypadku zaistnienia roszczeń – przez 

okres nie dłuższy niż 7 lat. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 

niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie 

wymaganym przepisami prawa: w przypadku wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia lub odpowiednio 

zakończenia postępowania sądowego, egzekucyjnego lub kontrolnego 

toczącego się w sprawie tej zgody. 

8. Użytkownik/Czytelnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  zgody 

Użytkownika/Czytelnika a także wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

9. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

Użytkownika/Czytelnika, cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Podanie danych osobowych jest wymogiem regulaminowym założenia konta 

Użytkownika/Czytelnika w systemie informatycznym, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypożyczania zbiorów 

bibliotecznych na zewnątrz. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również dane osobowe nie będą profilowane. 

11. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do 

inspektora ochrony danych w Bibliotece (kontakt: iod@pbw.bydgoszcz.pl, tel. 

52 341 19 84). 
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