Klauzula informacyjna dotycząca czytelników biblioteki CKZiU w Radomiu
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informujemy iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Radomiu 26-600, ul. Kelles-Krauza 3 tel. 48/3621331 e-mail:
sekretariat@ckziu.radom.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu możliwy jest pod adresem e-mail: iod@ckziu.radom.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: zapewnienia korzystania z usług i zasobów
biblioteki na podstawie art. 6 ust 1 lit c, f RODO – wynikającego z obowiązku ciążącego na
administratorze oraz z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie może skutkować
brakiem możliwości korzystania z usług i zasobów biblioteki.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt lub do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
7. W związku z przetwarzaniem przez bibliotekę danych osobowych przysługuje Pani/u
prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20- 21
Rozporządzenia). W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie
wyrażonej zgody osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Warszawa 00-193 ul. Stawki 2.
9. Przy pierwszej rejestracji w bibliotece podlega Pan/i weryfikacji – sprawdzenie tożsamości
z dowodem osobistym.

