ZARZĄDZENIE NR 9/2018
DYREKTORA KROTOSZYŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. ARKADEGO FIEDLERA Z DNIA 24 maja 2018 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), (dalej Rozporządzenie);
Na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

zarządza się co następuje:

§ 1.
Wprowadza się obowiązek informacyjny o następującej treści:
Ochrona danych osobowych – obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), (dalej
Rozporządzenie) informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego
Fiedlera w Krotoszynie z siedzibą przy ul. Benickiej 9, 63-700 Krotoszyn;
2) inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Pan Arkadiusz Brodziak adres e-mail:
iod@um.krotoszyn.pl;
3) dane osobowe czytelników będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony
udostępnianych
i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia
statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz pkt. e,
i zgodnie z treścią Rozporządzenia;
4) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika;
5) Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym
podmiotom:
a) na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty
przetwarzające);

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania
poszczególnych zadań Biblioteki;
6) każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
8) Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia działalności przez Krotoszyńską
Bibliotekę Publiczną im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie. Przy czym podanie danych jest:
a) obowiązkowe, jeśli tak zostało to określone w przepisach prawa,
b) dobrowolne, jeśli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji działalności
statutowej lub nie zawarcie umowy.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

