
Miejsko-Gminna 

Biblioteka Publiczna w 

Wieruszowie 

Karta zobowiązania 

 
Legitymacja:  Nazwisko i imię: Dodatkowe dane: Data ważności: 

Data zapisu  Limit 
konta: 

PESEL: Płeć: Zajęcie: Data urodzenia: 

Adres zamieszkania: Adres korespondencji: 

Osobisty adres e-mail: 

 

Dodatkowy adres e-mail: 

Telefon kontaktowy: Powiadomienia SMS: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu i/ Iub adresu e-

mail przez MGBP w Wieruszowie w celach kontaktowych, w szczególności w celu wysyłania 

przypomnień o rezerwacjach, informowania o konieczności zwrotu książek, itp., oraz w celu korzystania 

z konta użytkowania katalogu on-line Biblioteki. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania 

zgody w każdym czasie. Cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 

realizowanego do czasu wycofania zgody. 

 
(data i czytelny podpis):................................................................................ 

 
Informujemy, ze administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. 

Władysława Reymonta w Wieruszowie z siedzibą ul. Klemensa Wierusza 7-9, 98-400 Wieruszów. Inspektorem 

Ochrony Danych jest Marek Walczak, e -mail: iod@mgbp-wieruszow.pI 

Dane osobowe Czytelników w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 
lit. a RODO*), a w pozostałym zakresie są przetwarzane w celach: statystycznych, wykonywania zadań związanych z 
udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych, zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu 
społeczeństwa, oraz upowszechniania wiedzy i kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*. 

 
Podanie danych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, natomiast w pozostałym zakresie 
jest obowiązkowe. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania przez Panią/Pana z usług biblioteki, a w 

przypadku wystąpienia kar lub innych należności - do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne 

do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania 

odpowiednich przepisów prawa. 

 

Państwa dane osobowe przekazywane są firmie SOKRATES-software Leszek Masadyński na mocy zawartej 
umowy powierzenia przetwarzania danych w celu świadczenie usługi dostępu do baz danych w systemie 
bibliotecznym SowaSQL. 

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 

 
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do otrzymania 

swoich danych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo 

do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w.w. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów Biblioteki, zawarte w Regulaminie, są mi znane i 
zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego, że powyższe 
dane są prawdziwe.  

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez 
Bibliotekę. 

 

 

Podpis czytelnika 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 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 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

mailto:iod@mgbp-wieruszow.pI

