
Klauzula informacyjna          

Informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Śląska w Katowicach (pl. Rady Europy 1, 40–

021 Katowice), tel. +48 32 20 83 875, adres e-mail: bsl@bs.katowice.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 i art. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 

o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1479 z późn. zm.) w celach udostępniania zbiorów i ochrony materiałów 

bibliotecznych oraz na podstawie art. 13 ust. 1. i art. 30 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 

czerwca 1995 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.) w zakresie kategorii społeczno-zawodowej. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów. W przypadku niepodania danych 

występuje brak możliwości świadczenia usług przez Bibliotekę Śląską. Podanie w karcie zapisu (lub online) 

numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne i może być wykorzystane do komunikacji związanej 

z wypożyczonymi dokumentami. 

4. Wyrażam zgodę, która stanowić będzie podstawę prawną (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO) do 

wykorzystania numeru telefonu oraz adresu e–mail w celach komunikacji związanej z wypożyczonymi 

dokumentami. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Są 

udostępniane podmiotom świadczącym usługi programistyczne i informatyczne, na podstawie umów 

powierzenia. Dane mogą być także udostępniane instytucjom upoważnionym z mocy przepisów prawa. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sprawach dotyczących danych osobowych 

należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece Śląskiej, tel. +48 32 20 83 726, 

adres e-mail: iodo@bs.katowice.pl. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

8. Konto czytelnicze wraz z Pani/Pana danymi osobowymi zostanie usunięte po upływie 5 lat, licząc od dnia 

przeprowadzenia ostatniej operacji. Dane czytelników i osób korzystających z usług bibliotecznych, 

przetwarzane w formie papierowej, są usuwane po 5 lub 10 latach od zakończenia sprawy, z wyjątkiem 

dokumentacji dotyczącej zapisu do Biblioteki, która jest przekazywana po 25 latach do Archiwum 

Państwowego. Logując się na swoje konto czytelnicze (zakładka konto użytkownika – zmiana danych) można 

usunąć podany w karcie zapisu nr telefonu i adres e-mail. 

Powyższa klauzula informacyjna jest zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
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