
Klauzula informacyjna dla Czytelnika 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej 

RODO) i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)–informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana 

Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy z siedzibą przy ul. J. Skoczylasa 9 (kod pocztowy: 

03-470),  przedstawicielem jest Dyrektor Biblioteki  tel. 22 818-60-13 wew. 24, adres e-mail: 

dyrektor@bppn.waw.pl; 

2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 22 818 -60-13 lub pod adresem e-

mail: kathal@bppn.waw.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

– rejestrowania wypożyczeń zbiorów oraz zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

– dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  

– prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO; 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem umownym niezbędnym do zarejestrowania i 

obsługi czytelnika. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie z zasobów 

bibliotecznych;  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, 

jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób 

korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty; 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu; 

9. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom.  

 


