
Klauzula Informacyjna  

o przetwarzaniu danych osobowych 

 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) 

INFORMUJEMY,  co następuje: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Złotów im. ks. 

dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy reprezentowana przez Dyrektora - Ewę 

Russ:  ul. Szkolna 2, 77-400 Złotów;  e-mail: biblioteka@gminazlotow.pl; tel. 67 263 13 29.  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów 

im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy - Olga Nikolaj,  z którym można się 

skontaktować pod numerem telefonu 67 2631329 lub poprzez; e-mail: 

biblioteka@gminazlotow.pl lub pisemnie na adres Biblioteki. 

Do Inspektora Ochrony Danych osobowych można zwracać się z pytaniami dotyczącymi 

sposobów i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z działaniem naszej 

Biblioteki.  

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią obowiązujące przepisy prawa, 

zawarte umowy oraz udzielona przez Państwa zgoda.  

Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów obsługi czytelników biblioteki, a także 

udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Biblioteki Publicznej Gminy 

Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy lub innych bibliotek 

(wypożyczenia międzybiblioteczne) oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze.  

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na 

podstawie zawartych umów; podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów 

prawa.  

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług naszej 

Biblioteki. Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas 

uregulowany odrębnymi przepisami prawa.  

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

uprawnienia: 
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1. Prawo dostępu do treści swoich danych, 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;  

2. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony danych osobowych w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

rozporządzenie RODO.  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 

korzystania z zasobów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława 

Domańskiego z siedzibą w Radawnicy.  

 

 

     

Z poważaniem 

Administrator Danych  

 

 


