RODO – informacje dotyczące Pani / Pana danych osobowych
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku 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), spełniając obowiązek informacyjny wynikający z wymienionego
rozporządzenia, chcemy przekazać Pani / Panu informacje dotyczące zasad przetwarzania
danych osobowych w naszej bibliotece.
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132
Katowice, dalej zwana Administratorem.
2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas wyłącznie w celach związanych
z działalnością ustawową i statutową biblioteki.
3. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani / Pana danych osobowych są:
 art. 6 us. 1 lit. a-c wymienionego wyżej rozporządzenia,
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2198 z
późn. zm.),
 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 574),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w
sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych
(Dz. U. 2013 r., poz. 369),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 29 kwietnia 2003 r. w
sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. 2003 r. nr
89, poz. 825).
4. W związku z wymogami wynikającymi z wymienionych wyżej przepisów prawa
podanie przez Panią / Pana swoich danych osobowych jest warunkiem korzystania ze
zbiorów biblioteki i / lub uczestnictwa w organizowanych przez nią zajęciach,
szkoleniach i imprezach kulturalno-oświatowych.
5. Pani / Pana dane osobowe będą ujawniane wyłącznie:
 podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 podmiotom upoważnionym przez Administratora na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ich zebrania lub
na czas spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (w przypadku
nieuregulowania zobowiązań wobec biblioteki).
7. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody
nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.
8. Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 wymienionego
wyżej rozporządzenia.
9. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych,
adres e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl.

