
 

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych 

 w Bibliotece Publicznej w Tuchowie 

 
Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze, w szczególności mając na uwadze wymogi 

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 poniżej o zasadach przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych w Bibliotece Publicznej w Tuchowie  

oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 
 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Tuchowie.  

DANE 

KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: b.wrona@tuchow.pl  

lub pisemnie na adres siedziby Administratora: 33-170 Tuchów, ul. Chopina 10 

  

DANE 

KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

 Z Inspektorem Danych osobowych w Bibliotece można się skontaktować poprzez email 

anna.samelzon@gmail.com, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. 

CELE 
PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA 
PRAWNA  

Dane będą przetwarzane w celu obsługi użytkowników Biblioteki Publicznej w Tuchowie oraz 
jej filii w Siedliskach i Jodłówce Tuchowskiej.  Administrator danych osobowych przetwarza 

Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa /Ustawa o 
bibliotekach, Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawa o ochronie danych 

osobowych, Statucie Biblioteki/ 

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Dane wizerunkowe 

zbierane są tylko w celach promocji wydarzeń kulturalnych  i  mogą być zamieszczane na 

stronie Internetowej biblioteki, portalu Facebook biblioteki oraz  w prasie lokalnej 
 
 

 

ODBIORCY 
DANYCH 

 

Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywana 
swoich obowiązków służbowych. 

Odbiorcami Pana/Pani danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

INFORMACJA O 
ZAUTOMATYZOWA

NYM 
PODEJMOWANIU 

DECYZJI 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu 

 

mailto:anna.samelzon@gmail.com


 
 

OKRES 
PRZECHOWYWANI

A DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem 
biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku w którym ostatni  raz odnotowano 

aktywność na koncie.  
 

PRAWA 

PODMIOTÓW 
DANYCH 

Użytkownik Biblioteki Publicznej w Tuchowie ma prawo do: dostępu do treści swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia 

przetwarzania. 
 

PRZEKAZYWANIE 

DO PAŃSTW 
TRZECICH 

Pana Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich z wyjątkiem informacji 

zamieszczanych na stronie Facebook biblioteki. Administratorem tych danych jest Facebook 

i wszelkie informacje znajdą Państwo w ich klauzuli informacyjnej. 

PRAWO 

WNIESIENIA 
SKARGI DO 

ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do UODO,  gdy uzna Pan Pani, że 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). 
 

ŹRÓDŁO 

POCHODZENIA 
DANYCH 

OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Pani/Pana. 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH 

 

Podanie danych osobowych jest  dobrowolne lecz niezbędne, jeśli chce Pan /Pani korzystać 
z usług Biblioteki Publicznej w Tuchowie. 

 

 


