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Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w
Krapkowicach ul. Sądowa 21, 47-300 Krapkowice.
2. Inspektorem danych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Krapkowicach
ul. Sądowa 21, 47-300 Krapkowice i jej filiach jest Łukasz Bąk
e-mail: biblioteka@krapkowice.pl tel: 774460232.
3. Dane osobowe pozyskiwane są w celu odzyskania udostępnionych zbiorów bibliotecznych,
dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, ich
zniszczenia, świadczenia usług informacyjnych oraz do celów statystycznych.
4. Dane osobowe są zbierane, przekazywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w
obowiązujących przepisach prawa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE/2016/679) z 27 kwietnia 2016 roku oraz na podstawie art. 36 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014-poz.1182 zm. poz. 1662), Statut Miejskiej i
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach.
Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane poza granice Polski
5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, przeniesienia, niepodlegania profilowaniu, zapomnienia
oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego
6. Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w sytuacji kiedy zezwalają na
to przepisy lub osoba wyraziła na to pisemną zgodę.
7. Dane osobowe użytkownika biblioteki są przechowywane po utracie przez niego tego statusu,
przez rok1. Odstępstwo od tej reguły może mieć miejsce wtedy , gdy użytkownik jest dłużnikiem
lub ciążą na nim wobec biblioteki zobowiązania innego rodzaju.
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Okres ten można wydłużyć do kilku lat.
Do czasu uchwalenia w Polsce odpowiednich przepisów związanych z przetwarzaniem danych osobowych dzieci i młodzieży
proponujemy pozostać przy dotychczasowych rozwiązaniach. Osoby zainteresowane tą tematyką odsyłamy do artykułu pod
adresem: http://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/rodo-2018/780701,Kiedy-wymagana-jest-zgoda-rodzicow-naprzetwarzanie-danych-osobowych-dziecka.html
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8. Przy zapisie do biblioteki dzieci i młodzieży do lat2 18 do zbierania i przetwarzania danych
wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
9. Czytelnik otrzymujący hasło „pierwszego logowania” zobowiązany jest do zmiany tego hasła.
W przypadku zapomnienia hasła czytelnik powinien skontaktować się z dyżurnym
bibliotekarzem.

