Klauzula informacyjna
Informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Płocku przy
ul. Gałczyńskiego 26, 09-400 Płock, tel. (0-24) 366-53-70, zwana dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora możliwy jest za
pomocą adresu e-mail: iod@bpplock.pl.
3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą w celu wspierania procesów
kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół poprzez
gromadzenie, opracowywanie, ochronę, przechowywanie i udostępnianie
użytkownikom materiałów bibliotecznych na podstawie Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania
publicznych bibliotek pedagogicznych. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane
na podstawie umowy, podmiotowi przetwarzającemu, tj. Sygnity Business Solutions
S.A., z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 12 (65-021 Zielona Góra), w celu przetwarzania
danych osobowych w systemie komputerowym.
4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a) 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) na podstawie zgody.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do założenia konta
w Bibliotece; w przypadku nie podania danych niemożliwe jest zostanie użytkownikiem
Biblioteki.
6. Użytkownicy mają prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili w postaci
oświadczenia przesłanego na adres e-mail: iod@bpplockpl.
7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji
międzynarodowych.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulaminem
obowiązującym u Administratora danych.

