
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO) w przypadku korzystania z oferty 

bibliotecznej  

 

1. Administratorem gromadzonych danych osobowych przez Bibliotekę Szkolną jest Szkoła 

Podstawowa Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej reprezentowana przez 

Dyrektora, 39-225 Jodłowa 5, tel. 14 6833049, e-mail:  zszgim1@interia.pl. 

2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych można 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail inspektorodo@op.pl. 

3. W zależności od celu podstawą przetwarzania danych może być: 

a. realizacja zawartych umów (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b  

RODO)  „zawarcie oraz realizacja umowy”, 

b. przetwarzamy dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków 

prawnych ciążących na administratorze (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 

1 lit. c  RODO) „obowiązek prawny”, 

c. na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a  

RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO)  „zgoda”. 

4. Dane osobowe będą przetwarzanie w celach związanych z realizacją zadań Biblioteki 

Szkolnej określonych w statucie Szkoły. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania ze zbiorów i działań 

organizowanych przez Bibliotekę Szkolną.  

6. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, można w dowolnym 

momencie wycofać zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania z usług Biblioteki (zostaną 

usunięte po5 latach od zakończeniu nauki w Szkole), a w przypadku wystąpienia kar lub 

innych należności - do czasu wyegzekwowania opłat, roszczeń. Dane osobowe niezbędne 

do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu 

obowiązku wynikającego z przepisów prawa.  

8. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 

9. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi w związku 

z uznaniem nieprawidłowego przetwarzaniem danychdo Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie.  

10. Użytkownikowi Biblioteki przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych oraz 

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli 

zachodzą przesłanki do tych uprawnień 

11. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych.  

12. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych.  
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