
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku 

 

 W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO informujemy, iż na 

podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa 

związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Małym 

Rudniku. 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018r. aktualne 

będą poniższe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Bibliotekę. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminna Biblioteka Publiczna  w Małym Rudniku, 

Mały Rudnik 35 A, 86-302 Mały Rudnik   (nr tel.: 56 46 800 32)  

adres e-mail:biblioteka_malyrudnik@wp.pl 

2 . Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: 

1) realizacji zadań określonych Statutem Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku 

2) identyfikacji czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku art. 6 ust.1 lit. a RODO 

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypożyczenia materiałów bibliotecznych na 

zewnątrz, oraz części zbiorów udostępnianych na miejscu. Odmowa podania danych osobowych 

skutkować będzie odmową udostępnienia zgodnie z pkt 4. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w 

przepisach o archiwizacji. 

5. W związku z przetwarzaniem przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Małym Rudniku Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do danych, na podstawie art. 15 RODO 

       b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

d) usunięcia danych, na podstawie art.  17 RODO 

e )wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania art. 21 RODO 

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

      g). wniesieniem skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 

profilowaniu. 

Mały Rudnik ,25.maja 2018 r. 

 



 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


