
Załącznik nr 2  
do Regulaminu korzystania  
z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Wiśle 

 

Oświadczenie Użytkownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z „Regulaminem korzystania z Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Wiśle” wraz z załącznikiem pt. „Ogólna informacja o przetwarzaniu danych 

osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle” i zobowiązuję się do przestrzegania 

jego zapisów. 

Dane osobowe Użytkownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle 

- uzyskane na podstawie przedłożonego dowodu tożsamości: 

1) imię/imiona i nazwisko ………………………………………………………………………………………………. 

 

2) PESEL lub data urodzenia i płeć ………………………………………………………………………………….. 

 

- uzyskane na podstawie oświadczenia ustnego: 

3) adres(y) zamieszkania (zameldowania)……………………………………………………………………….. 

 

4) grupa zawodowa ……………………………………………………………………………………………………….. 

- przekazane dobrowolnie w celu zapewnienia kontaktu: 

5) nr telefonu ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) adres e-mail……………………………………………………………………………………………………………….. 

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

Użytkownik własnoręcznym podpisem potwierdza prawidłowość danych osobowych oraz 

świadomość konsekwencji, jakie na nim ciążą w przypadku potwierdzenia nieprawdy. 

Jednocześnie zobowiązuje się do aktualizacji powyższych danych osobowych w ciągu 30 dni 

w przypadku ich zmiany, np. adresu. 

 

 

…………………………………………………………… 

Podpis Użytkownika 



Poniżej przedstawiono skróconą wersję „Ogólnej informacji o przetwarzaniu danych 

osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle” 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna  
w Wiśle z siedzibą przy pl. B. Hoffa 3, Wisła 43-460, e-mail: biblioteka@wisla.pl, tel.  
33 855 26 91. 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: iod.biblioteka@wisla.pl tel. 33 855 26 
91. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są  na podstawie art. 6  ust. 1 pkt a) pkt c) 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celach statystycznych 
biblioteki i ewentualnych roszczeń prawnych za niezwrócone materiały biblioteczne. 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 
oraz prawo do przenoszenia danych. 

5. W  zakresie danych kontaktowych, na których przetwarzanie została wyrażona zgoda, 
osoba która wyraziła zgodę ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan 
iż przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
zrealizowania celów do jakich są przetwarzane. 

8. Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych jest niezbędne do korzystania z usług 
biblioteki. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom za wyjątkiem 
zarządzających systemem bibliotecznym. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Podpis Użytkownika 

 

 

 

* Użytkownik – osoba, która korzysta ze zbiorów i usług biblioteczno-informacyjnych 

biblioteki, posiadająca aktywne konto biblioteczne. 
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