KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.
Komisji Edukacji Narodowej z siedzibą w Lublinie przy ulicy Żołnierzy Niepodległej 1

Z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Lublinie można się skontaktować:
• telefonicznie pod numerem: 81 532 69 16
• pod adresem e-mail: sekretariat@ken.pbw.lublin.pl
• pisemnie, przesyłając korespondencję na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN
ul. Żołnierzy Niepodległej 1
20-078 Lublin
• w siedzibie Biblioteki.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkie im. KEN w Lublinie Panem
Maciejem Sztorcem za pomocą adresu: iodopbwlublin@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez Bibliotekę (art. 6 ust.
1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
oraz prawnie uzasadnionego naszego celu (art. 6 ust. 1 lit. f), jakim jest dochodzenie zadłużeń
czytelniczych.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione firmie windykacyjnej w celu egzekwowania
zadłużeń czytelniczych, tylko jeżeli ma to zastosowanie.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
•
•
•
•

zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki;
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

6. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nazwiska i imiona;
imiona rodziców;
data urodzenia;
adres zamieszkania lub pobytu;
numer ewidencyjny PESEL;
miejsce pracy;
zawód;
wykształcenie;
seria i numer dowodu osobistego;
telefon;
e-mail,
wizerunek (po uprzednim wyrażeniu odrębnej zgody).

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi w Pedagogicznej
Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie.
8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Lublinie przetwarzają dane osobowe dla
których Administratorem jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania statusu czytelnika
Biblioteki (tj. do czasu rezygnacji ze statusu czytelnika, lub wykreślenia z listy czytelników – pod
warunkiem uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. KEN w Lublinie)
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
•
•
•
•
•
•
•

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.

W celu wykorzystania przysługujących Pani\Panu uprawnień należy kontaktować się bezpośrednio
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkie im. KEN
w Lublinie za pomocą adresu: iodopbwlublin@gmail.com lub bezpośrednio w siedzibie Biblioteki.
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Pedagogicznej
Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych.

