
Informacja dla Czytelnika 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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) informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka  
w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie. 
 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: kontakt@gik-leczyce.pl  tel. tel. 58 572-80-13. 

 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) RODO w celu realizacji 

zadań statutowych Biblioteki, w tym w celu udostępniania zbiorów, ochrony materiałów 
bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych, w celach statystycznych oraz dochodzeniu 
ewentualnych roszczeń prawnych. 

 
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane tylko przez osoby upoważnione, zobowiązane do 

zachowania poufności.  
 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów, 
zatem konieczne dla korzystania z usług Biblioteki. Są to dane wymienione w ustawie z dnia  
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 574/. 

 
6.  Ma Pani/Pan prawo do: ochrony danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, 

dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o 
sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania 
zautomatyzowanemu przetwarzaniu Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony 
danych  oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia 
przepisów RODO. 

 
7. Ponadto ma Pani/Pan prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego 
żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody 
będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora. 

 
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz 

przez 5 lat od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 
 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych. 

 
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 
 

11. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom lub organom uprawnionym  
na podstawie przepisów prawa. 
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