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Załącznik Nr 4 

do Regulaminu korzystania z usług bibliotecznych 

Samorządowego Ośrodka Kultury I Biblioteki Publicznej  w  Jaworzynie Śląskiej 

 

Karta zapisu 

w celu korzystania z usług bibliotecznych 

Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że: 

I. Administrator danych osobowych 

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna z siedzibą przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej 

jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich 

danych osobowych pod adresem e-mail iod@sokibp.pl lub pisemnie na adres  

ul. Wolności 2a/01, 58-140 Jaworzyna Śląska. 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu 

realizacji umowy o świadczenie usług bibliotecznych przez SOKiBP na Twoją rzecz lub na rzecz osoby, której 

jesteś opiekunem prawnym i na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO). W każdej chwili 

przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ale cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej 

wycofaniem. 

IV. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych 

powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do 

danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, 

praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

V. Okres przechowywania danych 

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się 

ujawnić roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 5 lat 

to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w 

ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia 

danych dla [umów] kończących się w danym roku. 

VI. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem organów wymiaru sprawiedliwości 

w przypadku wystąpienia nieuregulowanych należności z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług 

bibliotecznych przez SOKiBP i wystąpienie przez nas na drogę egzekucji tych należności. 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 
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f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VIII. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usług 

bibliotecznych na Twoją rzecz przez SOKiBP. 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Informujemy, że nie Twoje dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, 

z uwzględnieniem profilowania. 

 

Formularz danych osobowych: 

 

Imię (imiona) i nazwisko  

czytelnika:                            ………………………………..……………………………………………………………..……………….. 

 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data urodzenia (dd-mm-rrrr) ……………………………………………….  Zajęcie kod …………………..…………… 

 

Telefon kontaktowy ……………………..….………………………..   

 

 

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych/danych osobowych osoby, 

której jesteś opiekunem prawnym*, zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Samorządowy 

Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną z siedzibą przy ul Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska w 

celu realizacji umowy korzystania przez Ciebie z usług bibliotecznych świadczonych przez SOKiBP 

oraz akceptujesz Regulamin korzystania z usług bibliotecznych Samorządowego Ośrodka Kultury i 

Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej? 

 

 

                Tak        Nie 

 

 

 

……………………………………                 ...........…………….……………………………………………………………………..  

Data       Czytelny podpis czytelnika, opiekuna prawnego 

 

 


