
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach celu 

zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych 

oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich 

równowartości, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 r., z poźn. 

zm., art. 4.1 oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 r. z poźn. zm., 

art.13.1. 

 

                                                              

……………………………….. 

       (data, podpis) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w 

Horyńcu - Zdroju (adres: ul. Wojska Polskiego 2, 37-620 Horyniec-Zdrój, telefon 

kontaktowy: 16 631 34 12). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu  zapewnienia możliwości korzystania z 

zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem 

wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości, na podstawie Ustawy 

o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 r., z poźn. zm., art. 4.1 oraz Ustawy o statystyce 

publicznej z dn.29 czerwca 1995 r. z poźn. zm., art.13.1. 

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6.  Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

https://www.google.pl/search?rlz=1C1GCEA_enPL789PL789&ei=wfsLW8LPA-PM6ASnn6GACg&q=Gminna+Biblioteka+Publiczna+w+Hory%C5%84cu+-+Zdroju+&oq=Gminna+Biblioteka+Publiczna+w+Hory%C5%84cu+-+Zdroju+&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l2.128413.128413.0.129219.1.1.0.0.0.0.179.179.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.178....0.Mv7n7BjwiEw
mailto:inspektor@cbi24.pl


- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 

się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest nie zapisanie do biblioteki i korzystania z jej zasobów. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych.  

 

________________________ 

podpis   

     

 

 


