zArAczNrK NR

I

DO REGULAMINU
BIBL]OTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WI.OCHY M. ST. WARSZAWY

Ochrona danych osobowych
Administrator danych
osobowych

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wlochy m.st, Warszawy
uf. ks. J. Chroscickiego 2, O2-42L Warszawa
Dane kontaktowe:
bpwlochv@bpwlochv.waw.pl
tel, 22 863-23-97, 22 863-6I-73

Dane kontaktowe

Biblioteka wyznaczyla Inspektora Ochrony Danych.
Dane kontaktowe:
iod (o bowlochv.waw.pl
tel. 22 863-23-97 .22 863-6t-73

Inspektora Ochrony
Danych
Cel przetwarzania danych

1.

oraz podstawa prawna

Dane identyfikujqce Czytelnika, w tym wizerunek, oraz dotyczqce
korzystania przez Czytelnika z uslug Biblioteki, sa przetwarzane w zwiqzku z
wykonywaniem zadafi w interesie publicznymr i slu2q do nastqpujqcych
cel6w:
a) udostqpniania i wypo2yczania material6w bibliotecznych,
b) dokumentowania prowadzonej dziatalnoSci oraz informowania o niej,
co obejmuje r6wnie2 przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie
publicznym.

2. Dane identyfikujqce Czytelnika i jego status spoleczno-zawodowy, dane

dotyczace jego zobowiqzah wobec Biblioteki oraz sposobu korzystania z
Internetu lub sieci Wi-Fi Biblioteki (je5li Czytelnik korzysta z tych ustug), w
tym dane identyfikujqce komputer Czytelnika, sE przetwarzane w zwiqzku z
obowiqzkami prawnymi ciEiecymi na Bibliotecez islu2q do nastqpujqcych
cel6w:
a) dochodzenia ewentualnych roszczef prawnych,
b) opracowywania statystyk dotyczqcych dziatalnoici Biblioteki,
c) zapewnienia bezpieczefstwa sieci i system6w informatycznych
Biblioteki.
J.

Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Czytelnika mogq byi
przetwarzane na podstawie zgody w nastqpujqcych celach:
powiadamiania o terminach zwrotu material6w bibliotecznych,
powiadamiania o mo2liwoici odbioru zam6wionych materiat6w oraz
prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze,
przekazywania informacji o dzialalnoici Biblioteki,

a)

b)

Kategorie odbiorc6w
danych

'
'

Podmiot utrzymujEcy na swoich serwerach system biblioteczny oraz inne
podmioty, kt6rym powierza siq przetwarzanie danych, z zastrze2eniem, 2e takie
podmioty nie nabywajq praw do samodzielnego decydowania o przetwarzqniu
tych danych a jedynie wykonujq polecenia Biblioteki.

to zadania, o ktdrych mowa w ustawie o bibliotekach.
to obowiqzki, o ktdrych mowa w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o statystyce publicznej oraz w
o informatyzacji dzialalnoSci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne.
SE
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Okres przechowywania
danych

Okres przechowywania danych wynosi:

1. dla danych przetwarzanych w celu udostqpniania iwypo2yczania materiat6w
bibliotecznych, komunikowania siq z Czytelnikiem oraz opracowywania
statystyk - nie wiqcej ni2 5 lat od kofica roku, w kt6rym Czytelnik ostatni raz
korzystal z uslug Biblioteki, pod warunkiem, 2e nie jest wobec niej zadtu2ony.

2.

dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczefi
prawnych - do czasu przedawnienia roszczenia lub do zako6czenia
postqpowania zwiqzanego z dochodzeniem roszczenia.

3. dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej
dzialalnoSci oraz informowania o niej

- nie wiecej ni2 5 lat od dnia
dokumentowanego wydarzenia, chyba 2e dane sq przetwarzane w celach
archiwalnych w interesie publicznym.
4. dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczefstwa
system6w informatycznych Biblioteki
zarejestrowa nia.

5. dla danych przetwarzanych

-

sieci
nie wiqcej ni2 5 lat od dnia

na podstawie zgody Czytelnika

wycofania tej zgody.
Przystugujqce Pani/Panu
prawa, w tym prawo do

sprzeciwu

-

i

do czasu

Osobie, kt6rej dane dotyczq, przysluguje prawo iEdania dostepu do danych, ich
sprostowania, usuniQcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.
DopuszczalnoSi korzystania z poszczeg6lnych praw zale2y od podstawy prawnej
konkretnego przetwarzania.
Zgoda mo2e

byi w dowolnym momencie wycofana, bez wplywu na zgodno5d

z

prawem przetwarzania, kt6rego dokonano przed wycofaniem.
Osoba, kt6rej dane dotyczq ma prawo wnie66 skargq do prezesa Urzqdu
Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu
dobrowolnoici podania
danych oraz
konsekwencjach ich
niepodania
Obowiqzuje od 25.05.2078.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danvch
skutkuje odmowq zapisu do Biblioteki lub brakiem moiliwojci korzystania
uslug.

z

jej

