KLAUZULA INFORMACYJNA
O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 96/46/WE i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Juliana Prejsa z siedzibą w Chełmży 87-140, Rynek 4, reprezentowana
przez Dyrektora – Urszulę Meszyńską.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
c) prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki;
d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym
w treści zgody.
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zarejestrowania i obsługi.
4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii
danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w
przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym)
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
5. Na podstawie umowy powierzenia Pani/Pana dane będą przetwarzane przez system
biblioteczny MAK+, stworzony i rozwijany przez Instytut Książki. W systemie tym
dane osobowe przetwarzane są tylko w celach i zakresie nadanym przez Bibliotekę,
która pozostaje jedynym administratorem Pani/Pana danych.
6. Za zgodą Pana/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym Bibliotekom,
korzystającym z systemu bibliotecznego MAK+. Dane będą przetwarzane tak długo,
jak będzie to niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków biblioteki. Kontakt do
inspektora danych osobowych:iod@instytutksiazki.pl
7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach
wewnętrznych Biblioteki: Regulamin Biblioteki, JRWA tj. do 10 lat po ustaniu
korzystania ze zbiorów, o ile wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki zostały
uregulowane, .
9. W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży
wyznaczony został inspektor Ochrony danych Osobowych. Jeżeli ma Pani/Pan pytania
dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania Biblioteki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan
skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych telefonicznie: tel. 56675 61 33 w.
41, za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: ipowiat@pimbp.pl, lub osobiście
w siedzibie biblioteki.
10. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

