
REGULAMIN   CZYTELNI  INTERNETOWEJ 

 

Biblioteki  Publicznej  Gminy  Złotów  

im. ks. dra Bolesława Domańskiego 

z  siedzibą  w  Radawnicy 

 
1.  Z Czytelni Internetowej może korzystać każdy czytelnik i użytkownik zarejestrowany w 

Bibliotece i użytkownik niezarejestrowany w Bibliotece wyłącznie za okazaniem dowodu 

tożsamości w celu potwierdzenia jego tożsamości i zarejestrowania go przez Bibliotekarza w 

rejestrze odwiedzin w Czytelni Internetowej. 

  

2. Korzystanie ze stanowisk komputerowych jest bezpłatne. Czas pracy przy stanowisku 

komputerowym wynosi 60 minut dziennie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość 

przedłużenia czasu pracy, o ile nie będzie innych chętnych użytkowników do skorzystania z 

komputerów. 

 

3. Z jednego stanowiska komputerowego może korzystać w danej chwili jedna osoba. Za zgodą 

bibliotekarza może korzystać więcej osób, np. uczniowie wykonujący pracę w grupie, ale tylko 

jedna osoba  pracuje na komputerze,  a pozostali siedzą obok. 

 

4. Użytkownik korzystający z danego stanowiska komputerowego nie może zmieniać 

stanowiska pracy – stanowiska komputerowego.  

 

5. Każdy użytkownik korzystający z komputera zobowiązany jest do zgłoszenia się do 

bibliotekarza w celu dokonania rejestracji w rejestrze odwiedzin  w Czytelni Internetowej oraz 

potwierdzając własnoręcznym podpisem, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i 

ponosi odpowiedzialność za sprzęt na swoim stanowisku pracy, 

 

6. 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”. 

 

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

niniejszego Regulaminu. 

 

8. Podczas pracy przy komputerach należy wykorzystywać tylko i wyłącznie oprogramowanie 

zainstalowane na tych komputerach – zabronione jest samodzielne instalowanie jakiegokolwiek 

innego oprogramowania. 

 

9. Wszelkie zmiany na dysku twardym (zapisywanie i usuwanie plików) są zabronione. 

Użytkownik zobowiązany jest do usuwania stworzonych przez siebie dokumentów po 

skończeniu pracy (także kosza). 

 



10. Użytkownik może korzystać wyłącznie za zgodą bibliotekarza i w jego obecności z 

własnych płyt CD, DVD, Pendrive lub innych nośników danych służących jedynie do 

wydruków materiałów zgodnie z cennikiem.  

Za wyłączną zgodą bibliotekarza i przy jego obecności użytkownik może nagrać na własny 

nośnik dane z komputera.  

 

11. Przy korzystaniu z Internetu zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych, 

erotycznych, rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie. 

Bibliotekarz ma prawo monitorowania pracy użytkownika na stanowisku komputerowym. 

 

12. Zabrania się wykorzystywania Internetu do pracy zarobkowej oraz w celach niezgodnych z 

obowiązującymi przepisami prawa. Z komputera można korzystać jedynie w celach 

informacyjnych, edukacyjnych i komunikacyjnych, a za zgodą bibliotekarza można grać w gry. 

 

13. Użytkownicy korzystający z wyposażenia Czytelni Internetowej, zobowiązani są o  dbanie  

sprzętu na którym pracują.  

 

14. Za szkody wynikłe z niezastosowania się do niniejszego Regulaminu, użytkownik zostanie 

obciążony kosztami ich usunięcia, naprawy, a w przypadku użytkownika niepełnoletniego 

odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 

 

15. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników, przy stanowiskach komputerowych należy 

zachować ciszę. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. 

 

16. Do Czytelni Internetowej nie będą wpuszczani ci użytkownicy, którzy będą pod wpływem 

alkoholu. 

 

17. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Niezastosowanie 

się do powyższych punktów Regulaminu może skutkować zakazem korzystania z czytelni 

komputerowej dla osoby, która się tego dopuściła.  

 

18. Do niniejszego Regulaminu załączono cenniki usług wykonywanych na sprzęcie 

peryferyjnym w Bibliotece.                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2  

do Regulaminu  

czytelni Internetowej 

BPG Złotów  

z siedzibą w Radawnicy 

 

 

Cennik usług:   

  CENNIK   

 DRUKOWANIE TEKSTU   (tusz czarny) 

 

  1 strona – 0,30 zł. 

 DRUKOWANIE ILUSTRACJI   (tusz czarny)  1 strona – 0,60 zł. 

  

 DRUKOWANIE TEKSTU   (tusz kolorowy) 

  

 1 strona – 1,00 zł. 

 DRUKOWANIE ILUSTRACJI   (tusz kolorowy) 

  

 1 strona- - 1,50 zł. 

 SKANOWANIE (tusz czarny) 

  

 1 strona – 0,30zł. 

SKANOWANIE TEKSTU (tusz kolor) 1 strona  - 1,00 zł 

 

SKANOWANIE   ILUSTRACJI (tusz kolor) 1 strona – 1,50 zł 

 

 KSEROWANIE  (A4) (tusz czarny) 

  

 1 strona – 0,30 zł. 

 KSEROWANIE  (A4) (tusz kolor) 

 

 1 strona – 1,50 zł. 

 KSEROWANIE  (A3)  (tusz czarny)  1 strona – 0,80 zł. 

  

 KSEROWANIE  (A3) (tusz kolorowy) 

 

 1 strona – 2,50 zł. 

 

 

 



 

                                                                                              

Załącznik Nr  3 

do Regulaminu  

czytelni Internetowej 

BPG Złotów  

z siedzibą w Radawnicy 

 

 

Cennik usług:   

  CENNIK   

 DRUKOWANIE TEKSTU   (tusz czarny) 

 

  1 strona – 0,30 zł. 

 DRUKOWANIE ILUSTRACJI   (tusz czarny)  1 strona – 0,60 zł. 

  

 DRUKOWANIE TEKSTU   (tusz kolorowy) 

  

 1 strona – 1,00 zł. 

 DRUKOWANIE ILUSTRACJI   (tusz kolorowy) 

  

 1 strona- - 1,50 zł. 

 SKANOWANIE TEKSTU (tusz kolor) 

  

 1 strona – 1,00 zł 

SKANOWANIE ILUSTRACJI (tusz kolor) 

 

1 strona – 1,50 zł 

 KSEROWANIE  (A4) (tusz czarny) 

  

 1 strona – 0,30 zł. 

 KSEROWANIE  (A4) (tusz kolor) 

 

 1 strona – 1,50 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


