
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta                  

i Gminy Goniądz, ul. Stary Rynek 23, 19-110 Goniądz, tel. 85 738 00 21,                     
email: gok@goniadz.pl 
 

2. W Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu wyznaczony został inspektor ochrony 
danych, dane kontaktowe – iod.um@goniadz.pl, tel. 85 738 00 43. 
 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy prawa, w szczególności 
ustawa o bibliotekach, RODO art. 6 ust.1 lit. a) jeżeli będzie potrzebna zgoda,                    
w pozostałych przypadkach, lit. c) jeżeli będzie ciążył na nas obowiązek prawny do 
przetwarzania danych osobowych. 
 

4. Dane będziemy przetwarzać w następujących celach: 
 udostępnianie zbiorów bibliotecznych i kontrola ich zwrotów, 
 wysyłanie przypomnień o terminie zwrotu zbiorów bibliotecznych oraz monitów              

w przypadku przekroczenia terminu zwrotu, 
 statystyka publiczna, 
 ewentualne postępowanie egzekucyjne lub windykacyjne. 

 
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie 

wykonywanych zadań,  pracownicy GOK w Goniądzu w zakresie swoich obowiązków 
służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty przetwarzające na podstawie 
umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
wykonania przez nich zleceń dla GOK w Goniądzu. 
 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów określonych w ust. 3, a jeśli dane przetwarzane były na podstawie zgody 
najpóźniej do czasu jej cofnięcia bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
którego dokonano na jej podstawie. 
 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 
 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, 
uzupełnienia (aktualizowania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych 
oraz usunięcia danych. 
Uzupełnienie, uaktualnienie i sprostowanie danych jest możliwe w przypadku, gdy 
dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.  
Usunięcie danych jest możliwe w przypadku gdy są zbędne do realizacji celu, dla 
którego zostały zebrane. 
 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 

10. Podanie danych przez czytelników jest obowiązkowe, odmowa podania danych 
skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług. 
 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również             
w formie profilowania. 


