Bytom, dnia…………………………..

UPOWAŻNIENIE1

Dane

osobowe

Nr

karty

osoby upoważniającej (czytelnika MBP w Bytomiu)
czytelnika

Imię i
nazwisko…………………………………………………………………………………………
PESEL lub seria i nr dowodu osobistego……………………

Dane osobowe osoby upoważnionej
Imię i
nazwisko…………………………………………………………………………………………
PESEL lub seria i nr dowodu osobistego……………………...

Oświadczam, że jako osoba upoważniająca biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wypożyczone
na moje konto materiały biblioteczne na zasadach określonych w „Regulaminie udostępniania zbiorów
i zasobów informacyjnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego
w Bytomiu”.
Upoważnienie jest ważne do dnia…………………………….. / bezterminowo. 2

………………………………………

……………………………………..

Data, czytelny podpis osoby upoważniającej

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej

1
2

proszę wypełnić drukowanymi literami
niepotrzebne skreślić

Na podstawie art. 13 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, (zwanego RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna (MBP)
z siedzibą przy pl. Jana III Sobieskiego 3 w Bytomiu (41–902). Tel. 32 787 06 01 do 03; e–mail:
mbp@biblioteka.bytom.pl.
2. Nadzór nad ochroną danych sprawuje Inspektor ochrony danych. Kontakt z Inspektorem ochrony
danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@biblioteka.bytom.pl. Inspektor udziela informacji w
sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania
z praw związanych z tym
przetwarzaniem.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z obowiązku ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1
lit. c RODO), którym jest: Ustawa z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1479), Ustawa z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.), Ustawa z dn. 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Ustawa z dn. 29 czerwca 1995 r. o
statystyce publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 443), Ustawa z dn. 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 670). Pani/Pana dane osobowe pozyskane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO) przetwarzane będą w celu powiadamiania o terminie zwrotu materiałów bibliotecznych,
powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji
o podobnym charakterze. Ponadto zawiadamiania o organizowanych imprezach, przekazywania
informacji o działalności biblioteki. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest również
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na dochodzeniu ewentualnych roszczeń
odszkodowawczych lub promocji oferowanych usług.
4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podwykonawcom (procesorom) w związku ze zleconymi
przez MBP w Bytomiu zadaniami oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa z zastrzeżeniem, że podmioty nie nabywają praw do samodzielnego decydowania o
przetwarzaniu danych, a jedynie wykonują polecenia biblioteki.
5. Okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu, w jakim dane zostały pozyskane i jest
to czas niezbędny do wykonywania zadań lub ochrony interesów Administratora. Wynika on z
przepisów prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez czas w nich określony.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
b. sprostowania danych osobowych,
c. usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e. przenoszenia danych osobowych do innego Administratora,
f. cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzieloną
zgodę, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Pani/Pan mają
prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie (00–193), przy ul. Stawki 2.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji usług przez Administratora na
Pani/Pana rzecz.
9. Dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, jednak Administrator nie stosuje
profilowania.

