INSPEKTOR OCHRONY DANIYCH
Szanowni Faństwo,
informujemy,, ze Gminna Biblioteka Publiczna im. Michaliny Ćwizewiczowej
w Bukowtnię Tatrzańskiej jako Administrator Danych osobowych z siedzibq
ul. Kościuszki 36, 34-530 BukowinaTatrzanska na podstawie:
art.37 ust. 1 Rozporzqdzenla Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnta 27 kwietnła2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w zwięzku
z przetwatzan|emdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9 5 I 46 IWE (RODO)wy znaczyt:

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH _ mgr inż. Andrzeja Skupnia
Jest to osoba, z\ł.or4mozna się kontaktować we wszystkich sprawach
doty czących przetw arzania swo ich danych o sob owych.

Kontakt z Inspektoręm ochrony Danych jest mozliwy poprzęz.
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pocńę: Inspektor ochrony Danych, Urząd Gminy BukowinaTatrzanska,
ul" Dfuga 144, 34-530 Bukowina T atrzahska,
adres ę-mail: iodf?,ugbukowinatatrzanska.p1,

telefon stacjonarny: l8 20 008 70 wew.68,
telefon komórkowy:663 2f6 66I,
przyjęcia stron.

Biuro Inspektora ochrony Danych mieścisię w Urzędzie Gminy Bukowina
Tatrzańska, ul. Długa I44,34-530 BukowinaTattzanska, pokój 06.
Przyjmowanie stron:
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poniedział.ek - w godz. 11oo- 17oo,
wtorek - w godz. 730 - 1530,
środa,czwartek - w godz . 730 - 163a,

DYREKTOR BIBLIOTEKI
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FORMACYJ NA GMI NNEJ BIBTIOTEKI PUBLICZN EJ

lM. MIcHAUNY ĆW|żEWlczoWEJ W BUKoWIN|E TATRzAŃsrlrl
Zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 Rozporzqdzenia Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2oL6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrekĘwv 95|a6IwE
(RoDo) informujemy, iż:
- Administratorem Pana/Pani, Pani/Pana niepełno|etniego dziecka, danych osobowych jest: Gminna

Bib|ioteka Pub|iczna im. Micha|iny Ćwiżewiczowej w Bukowinie Tatrzańskiej, 34-530 Bukowina
Tatrzańska u|. Kościuszki 36, N|P 736-164-56-96, REGoN: I2o368L87,Te|' 18 20 77 694, e-mai|:
kontakt@biblioteka bukowina.pl

- We wszystkich sprawach zwiqzanych z ochronq iprzetwarzaniem danych osobowych może się
Pan/Pani kontaktować z |nspektorem ochrony Danych' Kontakt z lnspektorem ochrony Danych jest
możliwy poprzez: pocztę: |nspektor ochrony Danych, Urzqd Gminy Bukowina Tatrzańska, u|. Długa
1.44,34-530 Bukowina Tatrzańska, adres e-mai|: iod@ugbukowinatatrzanska'p|, te|efon stacjonarny:
18 20 008 70 wew. 68, te|efon komórkowy:663 226 661., przyjęcia stron.
- Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe Pani/Pana niepełnoletniego dziecka będq przetwarzane W

celu reaIizacji zadań zwiqzanych ze statutowq działaInościąbibIioteki (udostępnianie zbiorów i obsługa
czyteIników). Podstawq prawnQ przetwarzania Pańskich danych / danych osobowych Pani/Pana
niepełnoletniego dziecka jest art 6 pkt 1 |it. c RoDo oraz Ustawa z dnia 27 czerwca 7997 r. o
bibliotekach(

Dz.

U. fO1.8 poz.

57

4),

-

Dane osobowe mogq zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator
tj. dostawcom systemów informatycznych i firmom zewnętrznym, Gminie Bukowina Tatrzańska,
oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe

mogq być przetwarzane i udostępniane odpowiednim służbom,W tym lnspekcji Sanitarnej, w ce|u
rea lizacji zadan zwiqza nych z przeciwdziała
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D. 19.

osoby, których dane dotyczq majq prawo do: dostępu do treściswoich danych osobowych, żqdania
sprostowania danych osobowych które sq nieprawidłowe oraz żqdania usunięcia danych osobowych
gdy: dane nie sq niezbędne do ce|ów, d|a których zostaĘ zebrane Iub dane przetwarzane sq niezgodnie
z prawem. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu ochrony Danych osobowych.
-

- Dane osobowe nie sq wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do
profilowania.
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Administrator

nie przesyła danych osobowych do krajów spoza

Europejskiego obszaru

Gospodarczego (EOG).
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