
Załącznik nr 17 do 

 Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych  

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA (art. 13 RODO) 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy, ul. Wojska Polskiego 9, 55-003 Czernica, NIP 896-

13-13-856, REGON 932710421, tel. 71 318 01 29, e-mail sekretariat@biblioteka-czernica.pl 

jako administrator danych informuje, że: 

1. ADO powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pod 

adresem e-mail iod@biblioteka-czernica.pl 

2. Pana/Pani dane osobowe w zależności od zakresu współpracy z GBP w Czernicy mogą być 

przetwarzane na podstawie: 

 Wyrażonej uprzednio zgody w celu: 

- realizacji zajęć, organizacji konkursów, wydarzeń i szkoleń organizowanych przez 

administratora danych, w tym także odwołania lub zmiany terminu tych wydarzeń 

poprzez kontakt telefoniczny, przez SMS lub mailowy, 

- promocji działalności Biblioteki w środkach masowego przekazu i w sieci publicznej, 

poprzez publikowanie zdjęć i nagrań z zajęć. 

- przesyłania newslettera. 

 Przepisów prawa: 

- prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z oferty zajęć Biblioteki – ustawa o 

statystyce publicznej. 

 Umowy zawartej z administratorem: 

- realizowania zleceń na podstawie umów cywilno-prawnych. 

3. Odbiorcami do których mogą być przekazane Pana/Pani dane osobowe są organy państwowe 

upoważnione do ich przetwarzania na mocy przepisów prawa. Odrębną kategorię 

odbiorców, którym mogą być ujawnione Pana/Pani dane są podmioty uprawnione do obsługi 

doręczeń oraz podmioty, z którymi GBP w Czernicy zawarła umowę na świadczenie usług 

serwisowych dla użytkowanych w firmie systemów informatycznych.  

4. W każdym przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 

wynikający z przepisów prawa lub wewnętrznych regulaminów i procedur firmy.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwia współpracę  

z GBP w Czernicy. 

7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 


