
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (w skrócie RODO) 
informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w 
Mysłowicach z siedzibą w Mysłowicach ul.  Strumieńskiego 4,  41-400 Mysłowice, 

2. wszelkich wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor 
Danych Osobowych e-mail iodmbpmyslowice@op.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z dopełnieniem obowiązków 
określonych w przepisach prawa, w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, 
ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
oraz ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, 

4. dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, na podstawie pisemnej zgody czytelnika lub na podstawie umów 
powierzenia danych osobowych podmiotom obsługującym systemy informatyczne oraz 
wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej w zakresie odzyskiwania zbiorów bibliotecznych, 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania przez Panią/Pana z 
usług biblioteki, a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności – do czasu 
wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk 
wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich 
przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu przepisów prawa. 
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 

poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. 
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu korzystania ze zbiorów 

i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach. 
9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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