Bytoo, 25.05.2018 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Paostwo Czytelnicy i Użytkownicy Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej w Bytoniu.
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) (RODO) z dnia 27.04.2016 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) przekazujemy informacje dotyczące danych osobowych.
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U z dnia 28 lipca 1997r.) – art.4
ust.1 pkt 1.

1. Administratorem danych osobowych czytelników (użytkowników) jest Wiejskie
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Bytoniu, Bytoo 72, 88-231 Bytoo.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktowad się
można bezpośrednio w siedzibie biblioteki, pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej.
3. Cel przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe czytelników i użytkowników biblioteki są przetwarzane:
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (ochrona materiałów bibliotecznych zgodnie z art.
4 ust. 1 pkt 1 ustawy o bibliotekach)
- w celu ochrony materiałów bibliotecznych,
- rewindykacji wypożyczonych materiałów bibliotecznych ( zwrot książek lub
ich równowartości ),
- realizacji zadao statutowych,
- celów statystycznych,
- w celu identyfikacji czytelników w związku z bezpłatnym wypożyczaniem
zbiorów bibliotecznych (bieżącej obsługi czytelników).


na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. odrębnej zgody w celu statystycznym
oraz wykorzystania wizerunku w mediach w przypadku:
- korzystania z Czytelni i Internetu oraz usług ksero (rejestry).
- udziału w konkursach, warsztatach, szkoleniach itp.

Okres przez który dane osobowe będą przetwarzane:
 dane osobowe czytelników (użytkowników) biblioteki przetwarzane na
podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania (wycofania) lub
przez okres 5 lat od daty zaprzestania korzystania z biblioteki.

4. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez WCK i BP w Bytoniu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora
są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych do innego Administratora danych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) prawo do informacji na temat sposobu ochrony swoich danych osobowych,
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie
i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku gdy czytelnik lub użytkownik uzna iż przetwarzanie
danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z 27 IV 2016r. (RODO).
Z praw wskazanych w pkt. a-i można skorzystad poprzez:
 kontakt bezpośredni w siedzibie biblioteki,
 kontakt e-mail: biblioteka@ugbyton.pl,
 kontakt pisemny pod adresem: Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w
Bytoniu, Bytoo 72, 88-231 Bytoo
5. Podanie przez czytelnika (użytkownika) danych osobowych jest warunkiem
ustawowym oraz warunkiem umownym – czytelnik jest zobowiązany do ich podania
aby móc korzystad z zasobów bibliotecznych, do których przetwarzanie danych jest
konieczne w następujących celach:
- ochrony materiałów bibliotecznych,
- rewindykacji wypożyczonych materiałów bibliotecznych ( zwrot książek lub ich
równowartości ),
- realizacji zadao statutowych,
- celów statystycznych,
- identyfikacji czytelników w związku z bezpłatnym wypożyczaniem zbiorów
bibliotecznych (bieżącej obsługi czytelników).
6. Administrator dokłada starao, aby zapewnid wszelkie środki: fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem,
przypadkową
utratą,
zmianą,
nieuprawnionym
ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

