
KLAUZULA INFORMACYJNA 
W PRZEDMIOCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE 

PUBLICZNEJ W SIERADZU Z/S W CHARŁUPI MAŁEJ ORAZ FILIACH 

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 (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: 

RODO) uprzejmie informuję, iż:  
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej                                                             

reprezentowana przez Dyrektora 

ul. Szkolna 15, 98-200 Sieradz, tel. 43 822 25 13, gbp.charlupia@pbp.sieradz.pl 

NIP: 827 222 16 53, REGON: 100442657 

 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych           

w zakresie działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej, a także  

przysługujących Pani/Panu uprawnień można zgłaszać się korespondencyjnie na adres Administratora, 

e-mail: gbp.charlupia@pbp.sieradz.pl lub poprzez Inspektora Ochrony Danych                                                                

e-mail: inspektorochronydanych2@onet.pl 
 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych realizowanych przez 

bibliotekę na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych ustaw. 

 

4. Dane osobowe gromadzone przez Administratora mogą otrzymywać organy władzy publicznej                 

oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, 

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub inne 

podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminną Biblioteką Publiczną                         

w Sieradzu z/s w Charłupi Małej przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
 

6. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów 

obowiązującego prawa. 
 

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo żądać od Administratora dostępu                         

do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych 

osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych 

osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba,                                

że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. 
 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa                              

w art. 6 ust 1 lit a) RODO – przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 
 

9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza 

przepisy RODO – osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 
 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Jest Pani/Pan 

zobowiązana/ny do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest 

brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub brak możliwości 

podjęcia czynności przez Administratora. 
 

11. Dane osobowe Pani/Pana  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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