
KLAUZULA INFORMACYJNA – Biblioteka 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. płk. pilota St. J. 

Skarżyńskiego w Skarżynie reprezentowany przez Dyrektora. 

2.  Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Ewa Galińska, e-mail: 

inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641 425. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją zadań 

biblioteki polegających na umożliwieniu korzystania z zasobów bibliotecznych, 

zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych. Biblioteki szkolne 

oraz biblioteki innych placówek systemu oświaty służą realizacji programów 

nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz 

kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. W tym celu w każdej szkole publicznej jest 

prowadzona biblioteka szkolna. – Art. 22 Ustawa o bibliotekach, art. 103 Prawo 

Oświatowe (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich 

odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 

przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia 

usług dla administratora. 

5. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych 

osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

6. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia 

usługi. 

8. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o 

zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia 

przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu lub ograniczeniu 

przetwarzania. 

9. Ponadto macie Państwo prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w 

formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy 

administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości 

przetwarzania danych przez administratora. 
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