
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako 
„RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rawicka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Rawiczu

2. Został powołany inspektor ochrony danych Pan Robert Stańczyk, z którym można się skontaktować za 
pomocą poczty elektronicznej: kontakt.itrs@gmail.com.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)  wypełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b)  realizacji umów zawartych z kontrahentami  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c)  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na 
zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz 
upowszechnianiu wiedzy i kultury i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę 
z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do 
danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych.

6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim poza 
instytucjami upoważnionymi z mocy prawa.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
automatycznemu profilowaniu.

10. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z: kategorii archiwalnej dokumentacji, 
określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; 
zapisów dokonanych w umowie; wyrażonej zgody.

 

mailto:kontakt.itrs@gmail.com


Rawicz, dn. ……………………………

………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)

………………………………………………………………………….
(telefon kontaktowy)

Zgoda na przetwarzanie danych

1. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka

…………………………………………………..  przez administratora danych Rawicką Bibliotekę Publiczną z siedzibą w

Rawiczu w zakresie:

- realizacji umowy zgodnie z jej przedmiotem (wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody)*

-  rejestrowanie wizerunku mojego dziecka (robienie zdjęć) podczas zajęć organizowanych przez Rawicką

Bibliotekę Publiczną (wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody)*

- umieszczania  wizerunku dziecka na stronie internetowej placówki RBP (wyrażam zgodę / 

nie wyrażam zgody)*

- umieszczania  wizerunku dziecka w prasie (wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody)*

- umieszczania  wizerunku dziecka w kronice (wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody)*

- umieszczania wizerunku dziecka na tablicach informacyjnych wewnątrz placówki RBP  (wyrażam zgodę /

nie wyrażam zgody)*

- udziału dziecka w  warsztatach Origami 14.05.2022 w Rawickiej Bibliotece Publicznej  (wyrażam zgodę /

nie wyrażam zgody)*

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am)  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej,  w  tym  z  informacją  o  celu  i  sposobach

przetwarzania danych osobowych, ewentualnych odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, źródłach

ich  pozyskiwania  oraz  prawie  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  ich

sprostowania,  usunięcia,  ograniczeniu  przetwarzania,  wniesieniu  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,

przenoszeniu danych a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

………………………………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

*niepotrzebne skreślić


