
KARTA ZAPISU CZYTELNIKA 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Gdańsku 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych za pomocą wszystkich operacji 

przetwarzania dokonywanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Gdańskiej Macierzy 
Szkolnej w Gdańsku 80-401 Gdańsk, al. Gen. J. Hallera 14 w celu zapewnienia możliwości 
korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem 
wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości. 

Nazwisko  

Imię  

Data urodzenia  

PESEL  

Zawód/zajęcie 
(właściwe zaznaczyć 
symbolem „x”) 

       nauczyciel    student uczeń      Inny 

 
adres stały 
Ulica 
 

nr domu nr lokalu 

Miejscowość 
 

kod pocztowy telefon stacjonarny 

adres email 
 

telefon komórkowy 
 

 
adres do korespondencji 
Ulica 
 

nr domu nr lokalu 

Miejscowość 
 

kod pocztowy Telefon 

 
szkoła/uczelnia *                         zakład pracy ** 
Nazwa  Nazwa 

 
 
 
 

Kierunek  
 

 
 
 

Miejscowość rok nauki  Adres 
 
 
 

 
 
 
 

Potwierdzam zgodność powyższych danych z rzeczywistością i zobowiązuję się przestrzegać regulaminu 
Wypożyczalni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. 
 
 
 

Gdańsk, dnia....................            ..................................................... 
         własnoręczny, czytelny  podpis 
 
 
 

------------------------------------------ 
* wypełniają studenci/słuchacze/uczniowie;     ** wypełniają nauczyciele 

verte→ 
  

KOMPUTEROWY NUMER IDENTYFIKACYJNY 
(wypełnia pracownik PBW) 

    



 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Podane dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane przez administratora, czyli 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku 80-401 
Gdańsk, al. Gen. J. Hallera 14, w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów 
biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów 
biblioteki lub ich równowartości. 

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych1: iod@pbw.gda.pl  

Administrator nie udostępnia danych osobowych czytelników innym podmiotom. 

Prawa, które przysługują osobie, której dane są przetwarzane: prawo do bycia 
poinformowanym, dostępu, sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, wycofania się 
ze zgody, prawo do ograniczenia przetwarzania1, przenoszenia danych1, żądania bycia 
zapomnianym1, do sprzeciwu, niepodlegania zautomatyzowanemu podleganiu decyzji1, w 
tym profilowaniu, prawo do danych kontaktowych inspektora ochrony danych1, prawo  
do odszkodowania1, prawo do skargi do organu nadzorczego1.  

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Ze zgody można wycofać się  
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się  
ze zgody jest brak możliwości dalszego przetwarzania danych, co wiąże się z brakiem 
możliwości kontynuowania działań, której podstawą jest udzielenie zgody. Wycofanie się ze 
zgody następuje poprzez pisemne przedstawienie woli Administratorowi. 

 

Gdańsk, dnia ................................          ............................................. 
własnoręczny, czytelny podpis 

 
UPOWAŻNIENIE 
 

(nieobowiązkowe) 

 
 
 
Upoważniam  ..........................................................................................................    

(imię i nazwisko upoważnianej osoby) 
 

do korzystania z mojej karty bibliotecznej. 
 
 
 
Gdańsk, dnia ................................          ............................................. 
         własnoręczny, czytelny podpis 

                                                 
1
 Obowiązuje od 25 maja 2018 roku 

mailto:iod@pbw.gda.pl

