INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ
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 osobowych RODO), Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej (dalej
„biblioteka”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
I. Wskazanie administratora danych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna
w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ul. Warszawskiej 12 a, (kod pocztowy: 21-500),
zwana dalej Biblioteką.
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej wyznaczyła Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 83 341
60 11 lub adresem e-mail: iod@mbp.org.pl
II. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 Rozporządzenie 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
osobowych RODO),
 ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539),
 ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz.
439).
III. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Miejską Bibliotekę Publiczną na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f, RODO w następującym celu:
 rejestrowania wypożyczeń zbiorów oraz zapewnienia ochrony udostępnianych
i wypożyczanych zbiorów;

 prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki;
 prowadzenia procesów windykacyjnych w przypadku nieuregulowania zobowiązań
wobec Biblioteki;
 realizacji ustawowych obowiązków i/lub zadań Biblioteki;
 wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bibliotekę, takich
jak zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Biblioteki, zgłaszanie potencjalnych
czynów zabronionych lub zagrożeń bezpieczeństwa publicznego.
Ponadto w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana
danych ze względu na realizację prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki
w związku z prowadzoną przez nią działalnością (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO w zw. z art.
6 ust 1 lit b RODO), w szczególności w celach:
a. związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną Biblioteki,
b. w przypadkach związanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także
postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym
w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.
Dostęp do Pani/Pana danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy Biblioteki
w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
IV. Obowiązek podania danych osobowych Bibliotece
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
zarejestrowania i obsługi czytelnika. Celem skutecznego odzyskania materiałów
bibliotecznych lub ich równowartości niezbędny jest numer PESEL. W przypadku
niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie przez Panią/Pana z zasobów
bibliotecznych.
V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych
w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom
bądź kategoriom odbiorców, w szczególności:
1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów prawa,
2. podmiotom wspierającym Bibliotekę w jej działalności ustawowej, w tym
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Biblioteki (tzw. procesorzy
danych). Procesor danych będzie mógł przetwarzać powierzone dane wyłącznie na
udokumentowane polecenie administratora tych danych.

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to
niezbędne do realizacji celów ustawowych, zadań i obowiązków Biblioteki oraz celów
statystycznych, dla których są przetwarzane. W przypadku braku aktywności na
koncie Czytelnika dłuższym niż 3 lata, dane osobowe zostaną usunięte z systemu.
VII. Profilowanie danych osobowych
Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech
osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących
efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych
preferencji,
zainteresowań,
wiarygodności,
zachowania,
lokalizacji
lub
przemieszczania się.
VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę danych osobowych, przysługują
Pani/Panu następujące prawa wynikające z RODO:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia
zapominanym”) – w przypadku gdy:
a. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
b. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, nie
występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba
której dane dotyczą wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec
przetwarzania,
c. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
zgodnie z art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust 2 lit a RODO i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania,
d. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie UE lub prawie państwa członkowskiego, któremu
podlega,

f. prawo do usunięcia danych nie przysługuje w przypadkach przewidzianych w art.
17 ust. 3 RODO;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku
gdy:
a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,
c. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, obrony lub dochodzenia
roszczeń,
d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do
czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu osoby której dane dotyczą;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
a. przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę,
b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymania od Biblioteki swoich danych
osobowych, które dostarczyła Bibliotece w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
IX. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
właściwego organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
XI. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Biblioteka nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

