
REGULAMIN   CZYTELNI   
 

Biblioteki  Publicznej  Gminy  Złotów  

im. ks. dra Bolesława Domańskiego 

z  siedzibą  w  Radawnicy 
 

 

1. Z Czytelni mogą  korzystać wszyscy czytelnicy i użytkownicy, którzy dokonali rejestracji w 

Bibliotece wypełniając kartę zapisu. 

 

 2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne. 

 

3. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić się do bibliotekarza w celu wpisania go  do zeszytu 

ewidencji odwiedzin w Czytelni.  

 

4. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 

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 osobowych) (Dz.Urz. UE.L.2016.119.1) zwanego dalej „RODO” oraz na 

podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1000), zwanej danej „UODO”. 

 

5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

6. Warunkiem korzystania z Czytelni jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. 

 

7. W Czytelni należy zachować ciszę i nie przeszkadzać innym użytkownikom. Zabrania się 

używania telefonów komórkowych. 

 

8. W czasie, gdy w domu użytkownika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z 

Czytelni. 

 

9. W Czytelni korzystać można z księgozbioru czytelni, z czasopism i księgozbioru 

regionalnego. 

 

10. Książki i inne zbiory znajdujące się w Czytelni podaje bibliotekarz, ale użytkownik za 

zgodą bibliotekarza może również osobiście korzystać ze zbiorów.  Po skorzystaniu czytelnik 

zwraca książki bibliotekarzowi.   

 

11. Książek z księgozbioru Czytelni nie wypożycza się do domu. Istnieje jednak możliwość ich 

wypożyczenia za zgodą bibliotekarza, na krótki okres czasu.  

 

12. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych możliwe jest sprowadzenie książek z innych 

bibliotek. Koszty przesyłki pokrywa w całości użytkownik. 

 



13. Książki przyniesione/oddane przez użytkownika do Czytelni  należy zgłosić/przekazać 

bibliotekarzowi. 

 

14. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania książek, czasopism  i innych zbiorów  

znajdujących się w Czytelni, 

 

15. Za uszkodzone książki, czasopisma i inne materiały znajdujące się w Czytelni, użytkownik 

płaci odszkodowanie (za pokwitowaniem), którego wysokość określa Dyrektor Biblioteki, a w 

przypadku Filii – bibliotekarz  Filii w zależności od stopnia uszkodzenia. 

 

16. Bibliotekarz udziela informacji dotyczącej zbiorów Czytelni, doboru literatury na wybrany 

temat, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Czytelni. 

 

17. Skargi i wnioski użytkownik może zgłaszać do Dyrektora Biblioteki. 

 

18. Użytkownik, który nie zastosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu, może być 

czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Czytelni. 

Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Użytkownikowi przysługuje prawo 

odwołania się do organizatora Biblioteki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radawnica, dnia 25.05.2018 r. 

 



Załącznik Nr 1  

do Regulaminu wypożyczalni  

dla dorosłych oraz  

dla dzieci i młodzieży  

BPG Złotów  

z siedzibą w Radawnicy 

 

 

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: biblio@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, z którym można się 

skontaktować pod numerem telefonu 67 263 13 29 lub poprzez; e-mail: biblio@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: 

1. Prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

mailto:biblio@gminazlotow.pl
mailto:biblio@gminazlotow.pl


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.  

 

 

     

 

 

 


