
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 
kwietnia 2016 (RODO) 

 

Klauzula informacyjna 

 Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Kolnie. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach 
w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. 

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony 
danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 
maja 2018 roku. 

 Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669), oraz Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

Zgodnie z w/w ustawą Biblioteka informuje iż: 

Administratorem danych osobowych jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie, ul. Marii 
Konopnickiej 4, 18-500 Kolno, tel. 86278-25-14, e-mail: biblioteka@mbpkolno.pl 

Inspektorem Ochrony Danych jest: Krzysztof Paszko, e-mail: iod@mbpkolno.pl 

Celem i podstawą prawna przetwarzania jest: Dane przetwarzane są w celu realizacji 
ustawowych zadań biblioteki, w tym działalności kulturalnej i sprawozdawczości statystycznej. 
Przetwarzanie odbywa się za zgodą osoby, której dane są przetwarzane lub w celu wypełniania 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze albo realizacji umowy. 

Obowiązek podania danych: Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie obowiązujących 
aktów prawnych, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi 
publicznej. 

Źródło pochodzenia danych: Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą 
lub  z innego źródła, ale tylko pod warunkiem, że stanowią tak przepisy prawa. 

Odbiorcy danych: Dane nie zostaną przekazane do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych, chyba że tak stanowić będą przepisy prawa. Dane zostaną udostępnione 
upoważnionym pracownikom Administratora oraz innym upoważnionym na mocy ustaw lub 
umów międzynarodowych w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze lub realizacji umowy np. firmie informatycznej. 

Okres przetwarzania danych osobowych: Ww. dane będą przechowywane zgodnie z 
zasadami archiwizacji dokumentacji urzędowej i dokumentacji wydarzeń kulturalnych, jednak 
nie dłużej niż to będzie konieczne. 



Prawa osoby, której dane dotyczą: Osoba, której dane dotyczą ma prawo do informacji i 
dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ma prawo do żądania od administratora 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, oraz wniesienia 
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oraz do informacji o źródle 
pochodzenia danych, jeśli nie pochodzą od danej osoby. 

Profilowanie i automatyzm decyzji: Dane osobowe przetwarzane w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Kolnie nie są profilowane, ani nie stosuje się wobec nich automatyzmu decyzji. 

 


