Zał. do Zarządzenia nr 8/2018 z 22 maja 2018 r.

ANEKS NR 2
do „Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Jeleniogórskiego Centrum
Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze”

Informacje o zasadach przetwarzania danych
w JCIi ER Książnica Karkonoska

1. Książnica Karkonoska prowadzi działalność służącą zaspokajaniu potrzeb czytelniczych,
informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych na podstawie Ustaw z dn. 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach oraz Ustawy z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej. Administratorem danych osobowych, gromadzonych w celu realizacji zadań statutowych,
jest JCIiER Książnica Karkonoska z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach statutowych i podlegają ochronie zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004
r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 N r 100, poz. 1024) oraz Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych. Dane będą udostępniane wyłącznie osobom i instytucjom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa.
2. W chwili zapisu pobierane są dane osobowe niezbędne do zarejestrowania czytelnika i wydania
karty bibliotecznej: nazwisko i imiona, data urodzenia, numer PESEL (lub jego odpowiednik
w przypadku cudzoziemców). Dla prawidłowego kontaktu z czytelnikiem pobierane są także adres,
numer telefonu i adres mailowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich
niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rejestracji i korzystania ze zbiorów bibliotek.
3. Czytelnik ma prawo: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (zwane prawem do bycia
zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, do ich przenoszenia, prawo do
sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
4. Dane osobowe czytelników rozliczonych z Książnicą Karkonoską ulegają likwidacji po upływie pięciu
lat od daty ostatniego przerejestrowania.
5. Dane osobowe uczestników imprez, konkursów, spotkań autorskich i innych wydarzeń, których
organizatorem jest Książnica Karkonoska, podlegają tym samym przepisom prawa. Okres ich
przetwarzania jest określany indywidualnie i podany w regulaminie imprezy.

