Klauzula informacyjna – czytelnik DZDN
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej: „RODO”) Główna Biblioteka Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego. z siedzibą w Warszawie (dalej: „GBPiZS”) niniejszym
informuje:
1. Administratorem danych osobowych jest Główna Biblioteka Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego (zwana dalej Biblioteką) z siedzibą w Warszawie
pod adresem ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa,www.gbpizs.gov.pl, nr tel.:
(+48) 509-787-563., adres email: sekretariat@gbpizs.gov.pl.
2. Nadzór nad przetwarzaniem i ochroną danych sprawuje Inspektor Ochrony
Danych Jan Pryciak, z którym można skontaktować się pisemnie za pomocą
poczty tradycyjnej pod adresem: IOD Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa, lub pod adresem email:
iod@gbpizs.gov.pl.
3. GBPiZS pozyskała i przetwarza Pani / Pana dane osobowe w związku
z zapisaniem się Pana/Pani do grona czytelników GBPiZS.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celach związanych
z świadczeniem usług bibliotecznych.
5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 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 - zgoda osoby do przetwarzanie danych
osobowych w celu świadczenia usług bibliotecznych i art. 9 ust. 2 lit. b) w zakresie
danych wrażliwych oraz USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.
1997 Nr 85 poz. 539) i Art. 26 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z 2018 r. poz. 106, 138.)
i Art. 331 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).
6. Pani/Pana dane osobowe mogą otrzymać:
a) firmy informatyczne serwisujące Systemy teleinformatyczne GBPiZS;
b) podmioty świadczące GBPiZS usługi doradztwa prawnego;
c) operator pocztowy Poczta Polska tylko w zakresie niezbędnym do
wykonania usługi pocztowej;
d) organy i instytucje kontroli (nadzorujące).
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ustawowy wymagany do czasu
wypełnienia obowiązków administratora dla danych bibliotecznych oraz
ewentualnych roszczeń do czasu i przedawnienia nie dłużej niż 5 lat od daty
ostatniej aktywności bibliotecznej.
9. W związku z przetwarzaniem przez GBPiZS Pani/Pana danych osobowych
przysługuje Pani/Panu:

− prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
− prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
− prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie
może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami
prawnymi),
− prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18
RODO,
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art.
21 RODO,
− prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.
10. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan także prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest warunkiem
niezbędnym świadczenia usług bibliotecznych przez GBPiZS.
12. GBPiZS nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz
automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Pani / Pana
danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny jak i z wykorzystaniem
systemu teleinformatycznego.
13. W GBPiZS przykładamy wyjątkową wagę do ochrony danych osobowych, które
pozyskaliśmy. W tym celu wdrożyliśmy w naszej działalności Politykę Ochrony
Danych Osobowych zgodną z wymogami RODO, której przestrzeganie zapewnia
ochronę powierzonych nam danych osobowych przed nieuprawnionym
przetwarzaniem. Postępowanie zgodnie z wprowadzoną Polityką Ochrony Danych
Osobowych jest dla GBPiZS jednym z najważniejszych priorytetów.
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