
Klauzula informacyjna 
dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej 

 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej RODO), Biblioteka Pedagogiczna  w Płocku uprzejmie informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Płocku przy 
ul. Gałczyńskiego 26, tel. 24 366-53-70, e-mail: sekretariat@bpplock.pl. 

 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych u Administratora możliwy jest za pomocą adresu  

e-mail: iod@bpplock.pl. 
 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego wniosku  

o udostępnienie informacji publicznej. 
 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku  
w zakresie rozpatrzenia wniosku  o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c RODO  w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej.  

 
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może 

uniemożliwić rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.  
 
6.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące 
zadania w imieniu Administratora, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy (np. 
dostawcy usług internetowych). 

 
7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w każdej chwili w postaci oświadczenia przesłanego na adres e-mail: 
iod@bpplock.pl, wycofanie zgody nie wpływa  na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawa wymienione 
przysługują Pani/Panu w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 

 
8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem 

przepisów prawa przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 
 
10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
 
11.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

w jakim zostały pozyskane, a po tym czasie nie krócej niż to wynika z przepisów  
o archiwizacji. 
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