
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Czytelnika jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach, z siedzibą w Mysłowicach 
41-400, ul. Strumieńskiego 4, działająca na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miasta Mysłowice. 

Strona internetowa: www.mbpmyslowice.pl 

2. Wszelkich informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych – Dagmara Kucharska 
za pośrednictwem: 

 poczty, pisząc na adres Biblioteki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,  

 poczty elektronicznej: iodmbpmyslowice@op.pl 

3. Biblioteka przetwarza dane osobowe Czytelnika w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawę z 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach, ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawę 
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, w następujących celach: 

 wykonywania zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych 

 w celach statystycznych, 

 realizacji zadań Biblioteki, polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu 
społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury. 

Powyższe cele realizowane są w formie tradycyjnej i elektronicznej. Dane osobowe, w ramach przedstawionych celów, nie 
wymagają udzielania zgody, gdyż ich przetwarzanie wynika z przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
jednak konieczne w celu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach. Możliwe jest także, że  
zgodnie z przepisami Ustawy o bibliotekach lub na innej podstawie prawnej, Biblioteka będzie uprawniona do dalszego 
przetwarzania danych, np. w celach archiwalnych czy do badań naukowo-historycznych. 
  

4. Dane osobowe Czytelnika nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w szczególności 
profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 
5. Rodzaj danych osobowych, jakie Biblioteka może przetwarzać: 

 imię i nazwisko, 

 numer PESEL, 

 data urodzenia, 

 adres zamieszkania, 

 nr telefonu, 

 adres e-mail, 

 nr karty bibliotecznej, 

 informacja dotycząca aktywności zawodowej. 

6. Kategorie odbiorców danych osobowych 

Dane osobowe Czytelnika będą udostępniane innym odbiorcom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie 
pisemnej zgody Czytelnika lub na podstawie umów powierzenia danych osobowych podmiotom obsługującym systemy 
informatyczne oraz wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej w zakresie odzyskiwania zbiorów bibliotecznych. 

7. Okres przetwarzania danych osobowych 

Termin przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane oraz obowiązujących w Bibliotece regulaminów 
i Instrukcji Kancelaryjnej, przepisów prawa, a także zgód i innych oświadczeń Czytelnika. 
 
8. Uprawnienia Czytelnika w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy Czytelnik uzna, że przetwarzanie danych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

 prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usuwania („prawo do bycia zapomnianym”) oraz  
aktualizacji, 

 prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich 
przetwarzanie. 

http://www.mbpmyslowice.pl/

