Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Bibliotece
Działając na podstawie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. 2016/679 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
informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Dowódca Jednostki Wojskowej 5700 z siedzibą:
66-300 Międzyrzecz, ul. Wojska Polskiego 17.
W sprawie zasad przetwarzania danych osobowych w Jednostce Wojskowej 5700 można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Małgorzatą PIĄTKOWSKĄ za pomocą adresu
e-mail: ma.piatkowska@ron.mil.pl lub telefonicznie: 261 674 229. Z inspektorem ochrony danych
można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z Biblioteką można się skontaktować:
- telefonicznie pod numerem: 261676904
- pisemnie, przesyłając korespondencję na wyżej wskazany adres,
- w siedzibie biblioteki.
Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez Bibliotekę (art. 6 ust. 1
lit. b – RODO) oraz prawnie uzasadnionego naszego celu (art. 6 ust. 1 lit. f), jakim jest dochodzenie
zadłużeń czytelniczych.
Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywana
swoich obowiązków służbowych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione firmie windykacyjnej w celu
egzekwowania zadłużeń czytelniczych, tylko jeżeli ma to zastosowanie.
Użytkownik Biblioteki ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych,
ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do korzystania z usług
z Biblioteki
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od ostatniego skorzystania
z usług Biblioteki (wg regulaminu Biblioteki Kluby 17 Brygady Zmechanizowanej w Wędrzynie)
lub przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego naszego celu.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

