KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Danych Osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
we Włocławku z siedzibą we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel.: 54 231 33 42,
e-mail: kpcen@cen.info.pl.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod@cen.info.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawa z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach: zapewnienia ochrony
udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,
prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z zbiorów bibliotecznych, w pozostałych
przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest wymogiem regulaminowym założenia konta
czytelnika w systemie informatycznym, a odmowa podania danych osobowych skutkować będzie
brakiem możliwości wypożyczania zbiorów bibliotecznych.
6. Pani/Pana dane mogą być powierzone w przypadku działań serwisowych firmie obsługującej
program do elektronicznej ewidencji zbiorów bibliotecznych.
7. Pani/Pana dane są przetwarzane przez okres uzasadniony realizacją celu.
Okres przetwarzania uzależniony jest od możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń lub gdy retencja danych jest wymagana z uwagi na przepisy prawa.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

