Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób starających się o rozłożenie na raty całości
lub części należności, odroczenie terminów spłaty oraz o umorzenie należności przez
Miejską Biblioteką Publiczną im. Gustawa Daniłowskiego
w Sosnowcu
Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Kościelnej 11 w
Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl jest administratorem Państwa
danych osobowych. Biblioteka spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz z art. 13 i 14 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 uchyleniu dyrektywy 95/46/WE przetwarza
następujące dane z określeniem celu ich przetwarzania. Dane wymagane do spełnienia obowiązku wykonania
usługi windykacji należności na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu: imię i
nazwisko, adres zamieszkania, imię ojca, imię i nazwisko opiekuna, adres zamieszkania opiekuna, pesel, nr
telefonu kontaktowego oraz dane finansowe wymagane przy wypełnieniu oświadczenia o stanie majątkowym
osoby starającej się o ww. ulgi . Dane te są przetwarzane w celu egzekwowania zwrotu należności naliczonych
przez Bibliotekę tytułem kary za nieterminowy zwrot oraz za niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
Wymienione dane są przetwarzane przez Bibliotekę na podstawie Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, art. 6 ust. 1 lit.
c oraz art. 6 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz
Uchwały 390/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 czerwca 2016 roku Każdy z Państwa ma prawo
dostępu do treści swoich danych oraz do żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia
danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dane te będą przechowywane w okresie niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, dane mogą być również przechowywane w celach
archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w
większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G.
Daniłowskiego w Sosnowcu. Biblioteka udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisu prawa lub takim, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia. Przykładowo są to firmy
świadczące usługi: windykacyjne, serwisowe systemu bibliotecznego oraz serwisowe systemu kadrowopłacowego. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i
wolności osoby, której dane dotyczą. Każdy z Państwa ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną
danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Danych Osobowych, wyznaczony przez Dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Sosnowcu - Agata Kozłowska, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowuiec.pl, nr telefonu 515041-778.
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