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tel. 22 863-23-97 ,22 863-6t-'13
identyfikujqce Czytelnika, w tym wizerunek, oraz dotyczqce
korzystania przez Czytelnika z uslug Biblioteki, sq przetwarzane w zwiqzku z
wykonywaniem zadafi w interesie publicznyml islu2q do nastqpujqcych
cel6w:
a) udostQpniania i wypo2yczania material6w bibliotecznycn,
b) dokumentowania prowadzonej dziaialnoSci oraz informowania o niej,
co obejmuje r6wnie2 przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie
publicznym.

1. Dane

2. Dane identyfikujace Czytelnika i jego status spofeczno-zawodowy, dane

dotyczEce jego zobowiqzaf wobec Biblioteki oraz sposobu korzystania z
Internetu lub sieci Wi-Fi Biblioteki (jedli Czytelnik korzysta z tych ustug), w
Cel przetwarzania da nych

oraz podstawa prawna

tym dane identyfikujEce komputer Czytelnika, sE przetwarzane w zwiqzku z
obowiqzkami prawnymi ciqiqcymi na Bibliotece2 isiu2q do nastqpujqcych
cel6w:
a) dochodzenia ewentualnych roszcze6 prawnych_oraz zawiadamiania
wiaSciwych organ6w w razie podejrzenia popefnienia wykroczenia
lub przestqpstwa,
b) opracowywania statystyk dotyczqcych dziatalno(ci Biblioteki,
c) zapewnienia bezpieczedstwa sieci i system6w informatycznych
Biblioteki.
3. Adres poczty elektronicznej oraz numer

telefonu Czytelnika mogq byi
przetwarzane na podstawie zgody w nastqpujqcych celach.
a) powiadamiania o terminach zwrotu materiat6w bibliotecznych,
powiadamiania o mo2liwo6ci odbioru zam6wionvch material6w oraz
prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze,
b) przekazywania informacji o dzialalno6ci Biblioteki,

Kategorie odbiorc6w
oanycn

Podmiot utrzymujqcy na swoich serwerach system biblioteczny oraz Inne
podmioty, kt6rym powierza siq przetwarzanie danych, z zastrzezeniem, ie takie
podmioty nie nabywajq praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu
tych danych a jedynie wykonujq polecenia Biblioteki.

W razie potrzeby zapewnienia wsparcia dla stosowanego w Bibliotece
Przekazywanie danych do
oprogramowania slu2qcego do obslugi czytelnik6w, dane czytelnik6w mogq w
pafistw trzecich (poza
wyjqtkowych sytuacjach zostai udostqpnione producentowi oprogramowania,
Eu ropejski Obszar
majqcemu siedzibq w lzraelu. Takie udostepnienie odbywa siq w ramach
Gospodarczy)
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z producentem

tego oprogramowania.
Komisja Europejska wydata decyzjq3 stwierdzajaca tzw. odpowiedni stopie6
ochrony danych osobowych w lzraelu, kt6rej tekst dostqpnyjest pod adresem:

http://data.europa.eu/eli/dec/2011/61(1)/oi.

Okres przechowywania
danych

Okres przechowywania danych wynosi :
1. dla danych przetwarzanych w celu udostqpniania iwypo2yczania materiai6w
bibliotecznych, komunikowania siq z Czytelnikiem oraz opracowywania
statystyk - nie wiqcej ni2 5 lat od korica roku, w kt6rym Czytelnik ostatni raz
korzystaf z ustug Biblioteki, pod warunkiem, Ze nie jest wobec niej zadtuiony.
2. dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnvch roszcze6
prawnych - do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakofczenia
postqpowania zwiqzanego z dochodzeniem roszczenia.

3. dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej
dzialalnoici oraz informowania o niej - nie wiqcej niZ 5 lat od dnia
dokumentowanego wydarzenia, chyba ie dane sq przetwarzane w celach
archiwalnych w interesie publicznym.

4. dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeistwa
system6w informatycznych Biblioteki
za rejestrowa n ia.

5. dla danych przetwarzanych
wycofania tej zgody.

-

sieci
nie wiqcej ni2 5 lat od dnia

na podstawie zgody Czytelnika

-

i

do czasu

Osobie, kt6rej dane dotyczq, przysluguje prawo 2qdania dostqpu do danych, ich
sprostowania, usuniqcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.
Przysfugujqce

Pa

ni/Pa nu

prawa, w tym prawo do
sprzecrwu

Dopuszczalno6d korzystania z poszczeg6lnych praw zale2y od podstawy prawnej
kon kretnego przetwa rza nia.

Zgoda mo2e byi w dowolnym momencie wycofana, bez wplywu na zgodnoii
prawem przetwarzania, kt6rego dokonano przed wycofaniem.

z

Osoba, kt6rej dane dotyczq ma prawo wnie6i skargq do prezesa Urzqdu
Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu
dobrowolnoici podania
danych oraz
konsekwencjach ich
niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych
skutkuje odmowq zapisu do Biblioteki lub brakiem mo2liwo6ci korzystania
usfug.

Obowiqzuje od 1.70.2019.
1Sq to zadania, o kt6rych mowa
w ustawie o bibliotekach.

to obowiEzki, o kt6rych mowa w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie
o informatyzacji dziafalnodci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne.
'?SE
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orcYzJA KowtsJt r dnia 31 stycznia 2011 r. na mocy dyrektywy 95/46lwE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie
odpowiedniej ochrony danych osobowych w Pahstwie lzrael w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych (2011/61lUE)
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