
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Biblioteka szkolna 

  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół nr 8 - Biblioteka szkolna. 

2. W sprawach z zakresu ochrony  danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych - 
Pani Jadwiga Olejniczak z którą można skontaktować się poprzez e-mail: 
jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu: 

– realizacji zadań wynikających ze statutu Biblioteki zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c,  ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

-- w związku z realizacją zadań wynikających z:  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku- prawo oświatowe,   
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach,  pozostałych przepisów prawnych, dotyczących 
realizacji obowiązku ustawowego  przez administratora,  

– dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, 

--  w celu powiadamiania o nowościach Pani/Pana dziecka, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach 
autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

--  w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach 
autorskich jest dobrowolne, 

4.   Numer telefonu Pani/Pana może być przetwarzany na podstawie zgody (dopuszczalna jest forma ustna)                       

w  następujących celach:  

--  powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, 

--  powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów, 

--  wysyłania monitów oraz powiadomień. 

5.   Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy 
lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedaw-
nienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentual-
nych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Bibliotekę. Po tym okresie Pani/Pana 
dziecka dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów 
prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę 
będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania 
umowy lub świadczenia usługi. 

6.   Odbiorcami  danych osobowych Pani/Pana dziecka będą: 

– dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Biblioteki, 

– podmioty świadczące na rzecz Biblioteki usługi niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia 
usługi, 

– organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana dziecka danych 
osobowych. 

7. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 
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8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka, z wyjątkami zastrzeżonymi 
przepisami  krajowych aktów prawnych oraz rozporządzenia, przysługują Pani/Panu następujące 
prawa: - dostępu do treści danych osobowych,  sprostowania danych, usunięcia danych;  
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych;  - wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzanych danych, cofnięcia zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania 
tych danych) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (po uregulowaniu zobowiązań wobec 

biblioteki - zwrocie wypożyczonych materiałów oraz wniesieniu ewentualnych opłat). 

9. Przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem  danych osobowych Pani/Pana dziecka Podanie  
danych osobowych dziecka jest dobrowolne.  

11. Podanie przez Panią/Pani danych osobowych jest wymagane przez Bibliotekę w celu zawarcia                   
i wykonania umowy lub świadczenia usługi. Odmowa podania  danych osobowych Pani/Pana dziecka 

skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług. 

12. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również                     
w formie profilowania. 

 

 

 


