
KLAUZULA WIELOKROTNEJ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY 

Zgodnie z art. 7 i 13 ust 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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), dalej Rozporządzenie 2016/679 

(zwane dalej „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez 

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko, w celu 

korzystania z usług Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku.  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest Powiatowy 

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku z siedzibą przy ulicy Smętka 5, 11-500 

Giżycko, tel. 874283315;  

2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Giżycku, 

ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko, jest Pani  Hanna Drączkowska  

e-mail: hanna.draczkowska@gptogatus.pl 

3. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika są pracownicy Powiatowej Biblioteki 

Pedagogicznej w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko; 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika (RODO art. 6 

ust.1 a);  

5. Podanie danych osobowych: imię i nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, 

numer ewidencyjny PESEL, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres 

zameldowania, adres do korespondencji, zawód określany jako kategoria (status) 

Użytkownika, jest wymogiem regulaminowym założenia konta czytelnika w systemie 

informatycznym, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości 

wypożyczania zbiorów bibliotecznych na zewnątrz; 

6. Dane osobowe są przetwarzane w celach statystycznych i ewentualnych roszczeń 

prawnych Biblioteki wobec Użytkownika;  

7.  Dane osobowe nie są udostępnianie innym odbiorcom;  

8. Okres przechowywania danych osobowych w wersji papierowej i elektronicznej 

wynosi 5 lat od ostatniej aktywności na koncie Użytkownika  lub przez okres 

niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego celu. 

9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika  narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. RODO; 

 

Giżycko,  dnia ……………………………                                                                   ……………………………………………… 


