
 

 

   Nr XXXXXX1                                                                                               
 Warszawa dn. XXXXXX2 

 

Karta zapisu do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 
 

             Imię i nazwisko Użytkownika:  XXXXXX3 
PESEL:  XXXXXX4 
Imię i nazwisko opiekuna prawnego:  XXXXXX6 
Adres opiekuna prawnego:  XXXXXX7 
XXXXXXA7 
Telefon(y):  XXXXXXB7 
Nr Karty bibliotecznej:  XXXXXX8 
Nr MIFARE karty miejskiej:  XXXXXX9 

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy i zobowiązuję się do przestrzegania 
jego postanowień. Ponadto zobowiązuję się do powiadomienia Biblioteki o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania w terminie do 30 dnia od dokonania tej zmiany, pod 
rygorem wystąpienia skutków doręczenia korespondencji określonych w art. 139 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są 
zgodne z prawdą.  

          ……………...……......   
          (czytelny podpis) 

____________________________________________________________________________________________________________________   
 
Potwierdzam odebranie karty bibliotecznej lub zarejestrowanie w systemie bibliotecznym innego dokumentu elektronicznego. 

          ……………...……......   
          (czytelny podpis) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Wrażam zgodę na przetwarzanie przez Bibliotekę  moich danych osobowych w celach statystycznych. 
          ……………...……......   
          (czytelny podpis) 

 

 

         INFORMACJE   DLA CZYTELNIKA           

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie 03-193, 

przy ul. J. Kowalczyka 3, zwana dalej Biblioteką. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest kontakt pod adresem e-mail: iod@bibliotekabialoleka.pl lub pisząc na adres 

siedziby Biblioteki. 

3. Administrator przetwarza udostępnione mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (og ólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO - art. 6 ust 1. lit c) oraz w zwi ązku Ustawą o 

bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997, art. 4 ust. 1 punkt 2 w celu obsługi użytkowników Biblioteki (w tym w  celu zapewnienia ochrony udostępnionych 

i wypożyczonych zbiorów oraz prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki)  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcą danych osobowych Użytkownika są upoważnieni pracownicy 

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy i firmy zajmujące się obsługą systemów księgowych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu: korzystania przez Użytkownika z zasobów biblioteki a po zakończeniu korzystania przez okres 5 lat 

od ostatniego skorzystania z zasobów administratora. 

6.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Użytkownikom prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i ich kopii. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Użytkownikom prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



 

 

8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w trakcie rejestracji w Bibliotece jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze i stanowi warunek korzystania z zasobów Biblioteki bez którego będzie to niemożliwe.  


