ul. Słowackiego 19A, 01-592 Warszawa tel. 22 832-23-67
adres do korespondencji: pl. Inwalidów 3, 01-514 Warszawa
NIP 525-20-06-513 Regon 012871926 e-mail administracja@bpzoliborz.pl

Załącznik nr1 do Regulaminu wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków)
w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
wprowadzonego Zarządzeniem nr 12/2021 z dnia 26.04.2021

UMOWA UŻYCZENIA

Dane osoby wypożyczającej:
A. Dane obowiązkowe (niezbędne do zawarcia umowy)
(imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………..
zamieszkała/y ……………………………………………………………………………………………………………………………...
….................................................................................................................................…………………….
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

Nr Karty bibliotecznej

…………………………………………………………………………………………………………………
B. Dane dodatkowe (dobrowolne)
Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………………….
Adres e- mail
……………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią REGULAMINU WYPOŻYCZANIA
CZYTNIKÓW KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH (e-booków), akceptuję jego postanowienia i
zobowiązuję się do jego przestrzegania

...................................................…
(data i podpis Wypożyczającego)

Oświadczam, że dnia ........................................ wypożyczyłam/em z Biblioteki
Publicznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy sprawnie funkcjonujący czytnik
e-booków o numerze ewidencyjnym ...........................…………………………...............,
etui oraz przewód USB.

...................................................…
(data i podpis Wypożyczającego)

Potwierdzam wypożyczenie ww. czytnika
..........................................…….
Data i podpis Bibliotekarza

ADNOTACJA O ZWROCIE CZYTNIKA
Potwierdzam zwrot czytnika o nr ewidencyjnym.........……………………………….................
wraz z akcesoriami w stanie nieuszkodzonym /uszkodzonym.
..........................................…….
Data i podpis Bibliotekarza

……………………………………………………….
Data i podpis Użytkownika

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH) W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY UŻYCZENIA CZYTNIKA E-BOOK
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”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych
osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych w umowie użyczenia jest Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, z siedzibą: Warszawa (01-592), ul. Słowackiego 19A.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@bpzoliborz.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
1) realizacji umowy użyczenia czytnika e-book, której jesteście Państwo stroną – tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2) ochrony i dochodzenia roszczeń przez Bibliotekę – co jest uzasadnionym interesem administratora – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
3) umożliwienia nawiązywania kontaktu, w tym wysyłania powiadomień przez Bibliotekę – z wykorzystaniem podanych przez Państwa danych kontaktowych – na podstawie Państwa zgody – tj.
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie uprawnionym podmiotom – na podstawie
przepisów prawa, operatorowi pocztowemu – w przypadku konieczności skierowania do Państwa korespondencji listowej, firmom realizującym inne zadania na rzecz Biblioteki, w zakresie niezbędnym do
prawidłowej realizacji tych zadań (np. firmie LH.pl świadczącej usługi hostingu poczty email, w przypadku wysyłania komunikatów poprzez sms – firmie SMSAPI, w przypadku zaistnienia roszczeń - firmie
windykacyjnej) – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. W związku z powyższym przysługuje Państwu prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
b) w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (numer telefonu, adres email) prawo do wycofania zgody (w każdym czasie). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów określonych w punkcie 3, a następnie przez okres ochrony roszczeń (5 lat). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą
przetwarzane przez okres do 5 lat lub do wcześniejszego wycofania zgody i/lub żądania ich usunięcia.
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
8. W stosunku do Państwa danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
przypadku uznania, iż Administrator narusza przepisy RODO.
10.

Podanie danych osobowych w części A umowy użyczenia jest niezbędne do jej zawarcia (wypożyczenia czytnika e-book). Niepodanie danych w tej części umowy uniemożliwi jej podpisanie. Podanie danych osobowych w części B umowy użyczenia jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość wypożyczenia czytnika e-book.

