Administrator danych osobowych

Informacja o wdrożeniu ochrony
danych osobowych

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu z siedzibą
przy ul. Wrocławskiej 257.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu z siedzibą przy
ul. Wrocławskiej 257 wdrożyła Politykę ochrony praw i wolności osób
fizycznych
w związku
z
przetwarzaniem
ich
danych
osobowych, powołała Inspektora Ochrony Danych oraz realizuje
wymogi 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 i ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Inspektorem ochrony danych jest p. Ewa Knapkiewicz, z którą można
się skontaktować w następujący sposób:

505404252
Cele przetwarzania danych
osobowych
Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gostyń

Kategorie przetwarzanych
danych osobowych
Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

iod.biblioteka@ochrona-danych24.com

Twoje dane osobowe przetwarzane są w związku z wykonywaniem przez
Bibliotekę zadań wynikających z Ustawy o bibliotekach. Na zbieranie
i przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz wyrazić zgodę lub
nie. Jeśli nie wyrazisz zgody, nie możesz skorzystać z oferty Biblioteki.
Biblioteka przetwarza dane identyfikacyjne czytelników:
1. imię i nazwisko,
2. adres zamieszkania,
3. PESEL,
4. wykształcenie,
5. nr telefonu
6. imię i nazwisko osoby dorosłej, gdy czytelnikiem jest niepełnoletni

Informacja o odbiorcach danych
osobowych lub o kategoriach
odbiorców.

Dane osobowe czytelników nie będą przekazywane innym odbiorcom.
Dane osób uczestniczących w innych wydarzenia mogą być
przekazywane grantodawcom w celach sprawozdawczych i
rozliczeniowych – o tym zostaniesz poinformowany w momencie
zgłoszenia chęci uczestnictwa.

Okres, przez który dane osobowe
będą przetwarzane.

Dane osobowe czytelników przetwarzane są w okresie 3 lat od
ostatniego kontaktu z Biblioteką, lub oddania wypożyczonych pozycji.

Prawa osób, których dane
dotyczą

Każda osoba, której dane są przetwarzane w Bibliotece w Gostyniu ma
prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowanie swoich danych,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych ,
- cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych,
- skierowania skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 2. RODO,

