
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli  Publiczna Biblioteka Pedagogiczna  

w Koninie 

 

      W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie informuje o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

     Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 
 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli                    

w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin, zwanym dalej Administratorem; Administrator 

prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym 

odbiorcom. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte 

umowy oraz udzielone zgody. Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony 

udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, 

prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a),            

i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Biblioteki,  w przypadku niepodania danych 

niemożliwe jest zawarcie umowy. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym, (tylko     

w przypadku braku zobowiązań wobec Biblioteki), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
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e) prawo do przenoszenia danych, 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

g)  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, (tylko                  

w przypadku braku zobowiązań wobec Biblioteki). 

7. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie powiadamiania               

o terminie odbioru i zwrotu wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych  oraz 

nie są poddawane profilowaniu. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych        

w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa lub przez okres 10 lat w przypadku braku aktywności w zakresie 

korzystania z uług Biblioteki, jeżeli nie ma zobowiązań wobec Biblioteki. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia     

27 kwietnia 2016 r. 

 

 

                                             Inspektor Danych Osobowych 

    e-mail: inspektor@osdidk.pl 

 


