Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż od dnia
25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Bibliotekę Miejską w Łodzi.
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Miejska w Łodzi
z siedzibą przy al. Tadeusza Kościuszki 48, 90-427 Łódź.
Czy Biblioteka wyznaczyła inspektora danych osobowych?
Biblioteka Miejska w Łodzi wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych,
z którym można kontaktować się poprzez e-mail daneosobowe@biblioteka.lodz.pl,
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W jakim celu i na jakiej podstawie Biblioteka przetwarza Pani/Pana dane
osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia
2016/679:
•
•
•

w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki;
w celach statystycznych;
w sprawach dotyczących odpowiedzialności materialnej za wypożyczone
materiały biblioteczne.

Komu Biblioteka przekazuj Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
Czy Pani/Pana dane osobowe trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Zgromadzone dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowej.
Jak długo Biblioteka przetwarza Pani/Pana dane osobowe?
Podane dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania ze zbiorów i usług
Biblioteki Miejskiej w Łodzi plus określony czas:
•

5 lat pod warunkiem rozliczenia się z wypożyczonych zbiorów i uregulowania
należności;

•

•

do stycznia kolejnego roku kalendarzowego – w przypadku złożenia wniosku
o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem rozliczenia
się z wypożyczonych zbiorów i uregulowania należności;
do stycznia kolejnego roku kalendarzowego – w przypadku zgłoszenia śmierci
użytkownika.

Jaki przysługują Pani/Pana uprawnienia ?
Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści moich danych oraz żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo wnioskowania o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Każdą
z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Wycofanie zgody odbywa się po przez e-mail daneosobowe@biblioteka.lodz.pl.
Prawo złożenia skargi
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679
Czy Biblioteka dokonuje automatycznego podejmowania decyzji w tym
w oparciu o profilowanie?
Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu na zasadach odczytywania indywidualnych potrzeb i wysyłanie
dedykowanych ofert w celu skutecznego zapewnienia potrzeb użytkowników.
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym?
Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze
zbiorów i usług Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

