
Klauzula informacyjna

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  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.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż: 

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejska  Biblioteka  Publiczna  we  Włodawie,
ul.  Przechodnia  13,  tel.  82  572-11-03,  www.mbwlodawa.pl,  e-mail:  mbpwlodawa@gmail.com,  
22-200 Włodawa.

2. Inspektor ochrony danych osobowych - iod.mbpwlodawa@gmail.com.

3. Pani/Pana  i  dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu:  organizacji  i  promocji  w Miejskiej
Bibliotece Publicznej we Włodawie zadania Centralne Biuro Czytelnicze w szczególności do:

3.1. Sporządzenia listy uczestników, 

3.2. Napisania relacji na stronie internetowej oraz materiałów prasowych,

3.3. Utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych,

3.4. Publikacji powstałych prac

na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom przetwarzającym je na
jego zlecenie (np. w celu przygotowania relacji z wydarzenia) oraz, w przypadku złamania przepisów
prawa,  podmiotom  uprawnionym  do  uzyskania  danych  na  podstawie  obowiązujących  przepisów
(np. policji). 

5. Podane  dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  końca  trwania  i  rozliczenia  zadania  Centralne  Biuro
Czytelnicze (do końca 2019 r.), a następnie archiwizowane na podstawie zasad Instrukcji Kancelaryjnej
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach /Dz.U. z 2018 r. poz. 217/.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

9. Ma  Pani  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  lub  innego
odpowiedniego  organu  zgodnie  z  wymogami  prawa,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana do celów związanych z realizacją  zadania określonego
w Umowie nr 02606/18/FPK/IK z dnia 02.07.2018 r. dotyczącej dofinansowania zadań w ramach
PROGRAMU  Promocja  czytelnictwa  ze  środków  finansowych  Ministra  Kultury
i  Dziedzictwa  Narodowego  pochodzących  z  Funduszu  Promocji  Kultury jest  dobrowolne. Brak
zgody na podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w projekcie. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

Dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


