Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie 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 (dalej: RODO),
informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Czytelników i Użytkowników jest Biblioteka Publiczna Gminy
Łubowo z siedzibą w Łubowie, Łubowo 1, tel. 61 4275934
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece Publicznej Gminy Łubowo możliwy jest pod
adresem email: rodo@elta.gniezno.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów
bibliotecznych na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy o bibliotekach z 27 czerwca
1997r.oraz ustawa z dnia25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej oraz ustawa z dnia 29 czerwca 1995r o statystyce publicznej w celu realizacji zadań
statutowych Biblioteki, w tym celu udostępniania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych,
świadczenia usług bibliotecznych, w celach statystycznych oraz dochodzeniu ewentualnych roszczeń
prawnych.
5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług biblioteki, jednak
nie dłużej niż 5 lat od daty ostatniego wypożyczenia lub zwrotu.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem, przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana dane osobowe jest warunkiem korzystania z usług biblioteki w zakresie
udostępniania zbiorów, usług informacyjnych. Konsekwencja niepodania danych będzie brak
możliwości korzystania z usług biblioteki.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
10. Pani/Pana dane osobowe
międzynarodowej.
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11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utrata, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami

