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KLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie korzystania z oferty kulturalno-oświatowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
informuję, że:
1)  Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  Państwa  dziecka  jest  Biblioteka  Publiczna  Gminy  Stare
Babice z siedzibą (05-082) Zielonki Parcela ul. Południowa 2A,
w imieniu której działa Dyrektor. Kontakt z Dyrektorem:

 mailowo: bibbab@interia.pl
 telefonicznie: (22) 722-92-77

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: jrkdoradztwo@gmail.com
3)  Dane osobowe  Pani/Pana oraz Państwa  dziecka przetwarzane  będą w celu  realizacji  zadań  statutowych  tj.:
udziału w imprezach,  konkursach,  zajęciach dla dzieci  i  dorosłych,  warsztatach,  spotkaniach i  innych wydarzeń
kulturalno-oświatowych organizowanych przez Bibliotekę oraz bezpieczeństwa ich uczestników na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia, czyli zgody zainteresowanego oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO – na podstawie
przepisów prawa tj. w celu realizacji zadań ustawowych tj.: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4) Udział osoby pełnoletniej w wydarzeniach, o których mowa w pkt 3 jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie  danych  osobowych,  w  tym  wizerunku  uczestnika  utrwalonego  podczas  wydarzenia.  Zdjęcia,
fotorelacje,  filmy  będą  publikowane  wyłącznie  w  celu  promocji  działalności  Biblioteki  i  gromadzone  w  celach
historycznych.  Udział  w  wydarzeniu  osoby  niepełnoletniej  jest  równoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  przez  jego
rodzica lub opiekuna prawnego. Wizerunek może być publikowany na stronach internetowych Biblioteki.
5) Dane osobowe Pani/Pana oraz Państwa dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6) Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
7)  Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  danych  osobowych  oraz  prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. 
8) W każdym momencie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
Rozporządzenia.
10)  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne.  Konsekwencją  niepodania  danych  osobowych
będzie brak możliwości udziału Pani/Pana lub Państwa dziecka w organizowanych przez Bibliotekę wydarzeniach. 
11) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.

Wersja 2 z dnia 03.02.2020 r.
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Szanowni Państwo
Uczestnicy wydarzeń kulturalno – oświatowych

organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Stare Babice

Informujemy, że udział osoby pełnoletniej w wydarzeniach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych, w tym wizerunku uczestnika utrwalonego podczas wydarzenia. Zdjęcia, fotorelacje, filmy będą
publikowane  wyłącznie  w  celu  promocji  działalności  Biblioteki  i  gromadzone  w  celach  historycznych.  Udział  w
wydarzeniu osoby niepełnoletniej jest równoznaczny z wyrażeniem powyższej zgody przez jego rodzica lub opiekuna
prawnego. Wizerunek może być publikowany na stronach internetowych Biblioteki.

Maciej Tuzimski
Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice
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