
 
 

 

Zgłoszenie 
na bezpłatne  szkolenie online dla bibliotekarzy 

 
Temat szkolenia: Podcasty - czym są i jak wykorzystać ich potencjał w  
bibliotece? 
Termin szkolenia 8.09.2021 r. godz. 9.00 – 14.00 
 
Dane uczestnika szkolenia: 
1)   Adres e-mail ................................................. 
2)  Imię i nazwisko …......................................... 
3)  Nazwa instytucji ........................................... 
4)  Nr telefonu ….............................................. 
 
Formularz proszę przesłać do dnia 6.08.2021 r. na adres:  
k.szumejlo@bibliotekaolesnica.pl  
 
Dziękujemy za zgłoszenie na szkolenie. 
 
Klauzula informacyjna 
 
1. Administratorem danych podanych w zgłoszeniu jest Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja 
Reja, siedzibą w Oleśnicy przy ulicy M. Reja 10, 56-400 Oleśnica. Z administratorem można się 
skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@bibliotekaolesnica.pl tel. 533 351 410. 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Danuta Majcher adres email: meksoft@vp.pl.  
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ist.1 lit. c i e RODO*, do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i w interesie publicznym.  
4. Celem zbierania danych jest realizacja działań statutowych instytucji tj. organizacja szkolenia dla 
bibliotekarzy pn. „Podcasty – czym są i jak wykorzystać ich potencjał w bibliotece?”. Dane 
osobowe uczestników szkolenia będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla organizacji 
szkolenia (w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem szkolenia) a także w celach 
archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych  
5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:  
a) dostępu do swoich danych osobowych;  
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;  
c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub 
po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z 
prawem;  
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, 
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator 
nie potrzebuje już danych osobowych do celów  
przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub 
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obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu 
stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;  
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną 
sytuacją osób, których dane są przetwarzane.  
f) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa)  
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do umożliwienia Organizatorowi 
zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia, wywiązania się z obowiązku prowadzenia 
dokumentacji w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych wydatków oraz  
okresową ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.  
7. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników szkolenia w sposób opierający się 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 
Szkolenia dla bibliotekarzy zorganizowaliśmy dzięki dofinansowaniu 
jakie otrzymała Oleśnicka Biblioteka z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach programu "Partnerstwo dla książki 
2021" 

   

 

 


