DEKLARACJA ZAPISU DO BIBLIOTEKI

Nr Konta……………………….

przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku,
z siedzibą przy ul. Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek (dalej również jako MOKSiR)

CZĘŚĆ I. DANE DZIECKA
Nazwisko i imię:

PESEL:

Adres zameldowania:

Adres do korespondencji:

j/w

Dane statystyczne:

M

Uczeń

D

Dziecko

CZĘŚĆ II. DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Nazwisko i imię:

Adres zameldowania:

Telefon kontaktowy:
e-mail:

1. Potwierdzam prawdziwość podanych danych.
2. Potwierdzam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Biblioteki Publicznej przy MOKSiR i w pełni akceptuję jego
warunki.
3. Wyrażam zgodę na samodzielne korzystanie z zasobów biblioteki przez moje dziecko.
4. Jednocześnie potwierdzam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w zakresie
określonym obowiązkiem informacyjnym, zawartym w niniejszej deklaracji.

………………………………………………………………….
Data

……………………………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

CZĘŚĆ III. ZGODA NA WYKORZYSTANIE NR TELEFONU ORAZ/LUB ADRESU E-MAIL W CELACH REALIZACJI
DZIAŁALNOSCI STATUTOWEJ PRZEZ MOKSIR
Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie numeru telefonu oraz/lub adresu e-mail w celu przekazywania
informacji, związanych z realizacją zadań statutowych przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku.
Wyrażam zgodę na telefon

Nie wyrażam zgody na telefon

Wyrażam zgodę na adres e-mail

Nie wyrażam zgody na adres e-mail

………………………………………………….
Data

……………………………………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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), zwanego dalej Rozporządzeniem.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, z siedzibą przy ul. Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek.
Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: moksir@chelmek.pl, telefonicznie pod numerem 338461296, lub pisemnie
na adres siedziby Administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy 668 620 696.
Celem zbierania danych osobowych jest udostępnianie i odzyskiwanie przez bibliotekę materiałów bibliotecznych, opracowywanie statystyk
dotyczących działalności biblioteki, powiadamianie o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, możliwości odbioru zamówionych
materiałów, przekazywanie informacji o działalności, ofercie biblioteki, MOKSIR.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art.6 ust.1 lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), a w przypadku zgody
na wykorzystanie nr telefonu lub adresu e-mail w celach realizacji działalności statutowej przez MOKSIR, podstawą prawna przetwarzania
danych osobowych jest Art. 6 ust.1 lit a (zgoda osoby, której dane dotyczą), 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).
Dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi prawne związane z działalnością Administratora, podmiotom świadczącym
usługi informatyczne związane z działalnością Administratora, w tym usługi hostingowe oraz innym niż wskazane powyżej podmiotom, które
na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych z działalnością Administratora.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt prowadzonym przez Administratora.
Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w części III deklaracji) może być odwołana w dowolnym momencie w całości lub w
części bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wynikające z Ustawy z dnia 27.06. 1997r. o bibliotekach, Ustawy z dnia 29.06.1995r. o
statystyce publiczne (dotyczy części I, II deklaracji). Nie podanie danych osobowych uniemożliwi korzystanie z zasobów biblioteki (nie dotyczy
danych zawartych w części III deklaracji).
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wprowadzono / aktualizowano dnia:…………………………………

Podpis bibliotekarza……………………………………..

