
 

 

 

Załącznik do Karty Zgłoszeniowej 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym, wprowadzonym przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj.: art. 13 ust. 

1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej 

RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe 

m.st Warszawy z siedzibą przy ul. J. Meissnera 5 (kod pocztowy: 03-982). 

2. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

się skontaktować pod numerem telefonu: 22 671 04 51 w. 104 lub pod adresem e-mail: iodo@bppragapd.pl. 

3. Dane osobowe Pani/Pana/Dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną przetwarzane są do wymienionych po-

wyżej celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z organi-

zacją Konkursu Lektura na wakacje – polecam!  oraz na podstawie art. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27.06.1997 r. o biblio-

tekach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu promocji czytelnictwa, rozwijania aktywności czytelników Biblioteki. 

4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

5. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w wymienionych powyżej celach do czasu wycofania 

przez Panią/Pana zgody. 

6. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo do: 

2) dostępu do danych / danych dziecka / podopiecznego oraz otrzymania ich kopii; 

3) sprostowania (poprawienia danych); 

4) usunięcia danych / danych dziecka / podopiecznego; 

5) ograniczenia przetwarzania danych; 

6) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych; 

7) przeniesienia danych do innego Administratora; 

8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwa-

rzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania. 

9) wycofania zgody na przetwarzanie danych / danych dziecka / podopiecznego. Zgoda może być wycofana w każdej 

chwili, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

7. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wymienionych powyżej celów jest dobro-

wolna, ale niezbędna do realizacji ww. celów. W przypadku niewyrażenia zgody nie ponosi Pani/Pan żadnych konse-

kwencji. 

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w 

art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 

 

mailto:iodo@bppragapd.pl

