KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZY PRZEKAZYWANIU OBIEKTÓW W DARZE DO WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ
BIBLIOTEKI CYFROWEJ
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO” art. 13 ust. 1 i 2) informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest klaster WarmińskoMazurska Biblioteka Cyfrowa. Szczegóły odnośnie klastra WMBC można znaleźć na
stronie biblioteki cyfrowej: wmbc.olsztyn.pl
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem
adresu
e-mail:
……………………………….………………………………
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody
(Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu realizacji czynności związanych z przekazaniem w
darze materiałów do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej oraz promocją
działalności WMBC).
4. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora
będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora i tylko w zakresie
niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych oraz zadań związanych z
tworzeniem i funkcjonowaniem WMBC.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy o archiwizacji (Dz. U. z 2018 r.
poz. 217 ze zm) lub do momentu cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu
następujące prawa:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez
Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych
osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania
zamierzonych celów. Brak ich podania będzie skutkował brakiem możliwości

zawarcia umowy i/lub świadczenia usług związanych z działalnością statutową
Administratora.
8. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym również profilowaniu.

