
Załącznik nr 1 

Zobowiązanie 

Oświadczam, że znam treść Regulaminu korzystania z biblioteki i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. Uznaję moje zobowiązania wobec Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. M. Reja, ul. 

M. Reja 10, 56-400 Oleśnica wynikające z przekroczenia terminów wypożyczeń materiałów 

bibliotecznych zarejestrowanych na koncie bibliotecznym nr syst.: od dnia jego utworzenia……………. 

Aktualne dane czytelnika   Aktualne dane opiekuna prawnego 

Imię, nazwisko: ……………………………….           ………………………………………………………….. 

Numer PESEL: ………………………………….  ………………………………………………………….. 

Ulica, dom, mieszkanie: ………………………                …………………………………………………………. 

Kod poczt., miejscowość: ……………………….  ……………………………………………………….. 

Telefon, e-mail: ………………………………….  ……………………………………………………………… 

 

Klauzula Informacyjna do Zobowiązania czytelniczego 

W związku z realizacją wymogów 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”), informujemy 

o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach 

z tym związanych.  

Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Oleśnicka Biblioteka Publiczna 

im. M. Reja z siedzibą w Oleśnicy przy ul. M. Reja 10, 56-400 Oleśnica reprezentowana przez 

Dyrektora, tel. 533-351-410, adres email: sekretariat@bibliotekaolesnica.pl. 



1. W sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować, 

z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych   za pomocą adresu 

meksoft@vp.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe (wyłączeniem adresu mailowego/numeru telefonu) przetwarzane 

będą w celu udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Biblioteki 

lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych (w tym: ewidencję 

udostępniania zbiorów, kontrolę terminowości zwrotów oraz naliczanie i kontrolę spłaty 

należności finansowych zgodnie z Regulaminem udostępniania OBP) na podstawie art. 6 ust 

1 pkt c  (w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) RODO. 

3. Pani/Pana dane osobowe dotyczące adresu mailowego/numeru telefonu będą 

wykorzystane w do szybkiego kontaktu w celu np. przekazania informacji o stanie konta 

czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w pkt.3 na podstawie 

art.6 ust.1 pkt a (zgoda osoby). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług biblioteki 

oraz przez okres 5 lat po zaprzestaniu korzystania z tych usług. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania a w przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę: 

usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz 

wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania 

danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są 

już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt. 3) jest obowiązkowe 

a w punkcie 4) jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi szybki kontakt. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane odbiorcom w państwach 

trzecich ani organizacjom międzynarodowym. 

8. Odbiorcami danych będą jedynie osoby lub podmioty, którym Pana/Pani dane osobowe 

będą ujawniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 



9. W oparciu o podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą podejmowane żadne 

decyzje w sposób zautomatyzowany w tym profilowanie. W przypadku powzięcia informacji 

o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  Pani/Pana danych osobowych przez 

Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do  Prezesa UODO (na adres 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

 

Czytelny podpis 

……………………………………… 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


