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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Biblioteka Publiczna w Gryfinie 

ul. Kościelna 24, 74-100 Gryfino 

telefon: 91 416 26 39; e-mail: biblioteka@gryfino.pl; 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

telefon: 91 416 26 39; e-mail: iod.biblioteka@gryfino.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu 

realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności związanych z realizacją 

zadań biblioteki polegających na ochronie materiałów bibliotecznych w oparciu o ustawę  

z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz zapewnienie względów bezpieczeństwa  

w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych; 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być 

udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami mogą być:  

a. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie 

zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

b. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni. W przypadku żądania ze 

strony podmiotów upoważnionych do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać utrwalone na nośniku zewnętrznym 

na okres przekraczający 30 dni;  

6. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu; 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  w dowolnym 

momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:  

a. prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie art. 15 

RODO; 

b. prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) 

na podstawie art. 17 RODO; 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 

RODO; 

e. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO; 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne  

z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. 

Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

 


