…………………………………………..

Wyszków, dnia ………………………

Imię i nazwisko użytkownika biblioteki
………………………………………….
Miejsce zamieszkania
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym
jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida z siedzibą w Wyszkowie, ul. Gen.
J. Sowińskiego 80, 07-200 Wyszków w celu korzystania z zasobów bibliotecznych.
2.Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3.Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania
oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
………….…………………………………………..
Podpis użytkownika biblioteki
Klauzula informacyjna
W związku z przekazaniem nam danych osobowych informuję Panią/Pana, że:
1) administratorem
im. C. Norwida

Pani/Pana

danych

z siedzibą w

osobowych

jest

Miejsko-Gminna

Biblioteka

Wyszkowie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 80,

Publiczna

zwana dalej

Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Zdzisław Damian Bocian, e-mail:
ido@idoconsulting.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania przez Panią/Pana z zasobów
bibliotecznych i będą udostępniane innym odbiorcom.
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.a i c Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zwązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
5) podanie danych jest niezbędne do korzystania z zasobów bibliotecznych; w przypadku niepodania
danych niemożliwe jest korzystanie z zasobów bibliotecznych.
6) posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
8) Pani/Pana dane osobowe wynikające z wypełnionego formularza, przetwarzamy do wycofania przez
Panią/ Pana zgody, jeżeli wymagało to zgody oraz do czasu wynikającego z przepisów prawa.
9) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników Administratora oraz
przez Administratora Systemu Informatycznego „Mateusz”.

