
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku 
ul. Gen. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, tel. 58 341 70 87, e-mail sekretariat@pbw.gda.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest pani Karolina Bajko e-mail iod@pbw.gda.pl  
3. Zastępcą inspektora ochrony danych jest pan Wojciech Piasecki e-mail iod@pbw.gda.pl 

 

 

Czytelnicy/uczestnicy sieci 

Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie działalności służącej potrzebom oświaty i wychowania, w tym 
kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby. Dane osobowe 
będą przetwarzane do czasu wycofania się ze zgody. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, 
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest 
dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych oraz prawo przeniesienia danych przetwarzanych w sposób 
zautomatyzowany. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub mailową na adres 
sekretariat@pbw.gda.pl. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż 
wynikające z przepisów prawa. 

 

 

Uczestnicy konferencji, ich rodzice/opiekunowie prawni 

Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie działalności służącej potrzebom oświaty i wychowania, w tym 
kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby. Dane osobowe 
będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest 
dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych oraz przeniesienia danych przetwarzanych w sposób 
zautomatyzowany. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub mailową na adres 
sekretariat@pbw.gda.pl . Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż 
wynikające z przepisów prawa. 

 

 

Uczestnicy konferencji w ramach projektów unijnych, ich rodzice/opiekunowie prawni 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że: 

Administratorem danych osobowych uczestników konferencji oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Zarząd 
Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku ul. Okopowa 21/27. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych adres 
e-mail iod@pomorskie.eu. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie działalności służącej potrzebom oświaty 
i wychowania, w tym kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy 
prawa, które umożliwiają uczestnictwo w projekcie unijnym. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w 
projekcie. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi 
udział w projekcie. 

 

 

Osoba, która złożyła skargę lub wnioski 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązku udzielenia odpowiedzi na skargę lub wniosek. Podstawą 
przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Odbiorcami danych 

osobowych są ̨podmioty, którym należy udostępnić ́Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo 

do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia sprawy. 

 

Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy 
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Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na 
przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisy prawa. 

Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa, a w 
szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz 
ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. W przypadku dobrowolnego podania innych danych, 
niż wynikające z przepisów prawa podstawą przetwarzania jest zgoda kandydata do pracy. Dane osobowe będą przetwarzane, 
w tym przechowywane przez 7 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na kolejne rekrutacje 
do czasu wycofania zgody. Kandydat do pracy ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody kandydat do pracy 
ma ponadto prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także ma prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób 
zautomatyzowany. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub droga mailową, jeżeli aplikacja 
została przesłana za pomocą maila. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż 
wynikających z przepisów prawa. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym. 
Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.  

 

 

Obowiązek informacyjny wobec pracownika 

Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Podstawą przetwarzania są przepisy 
prawa, prawa, a w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela, ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o 
pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w 
sprawie dokumentacji pracowniczej, ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnym oraz ustawa 
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż 
wynikające z przepisów prawa podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe pracownika udostępniane są podmiotom, 
którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
Komornik, Sądy, PIP) oraz banki i inne podmioty na wniosek pracownika. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a) 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł w wypadku 

zatrudnienia od 01.01.2019, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej  
b) 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł w wypadku zatrudnienia 

przed 01.01.2019. 
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż do 
czasu usunięcia akt osobowych.  
Pracownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody 
pracownik ma ponadto prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także ma prawo do przenoszenia danych oraz ich usunięcia. 
Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub droga mailową. Konsekwencją wycofania zgody 
będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. 
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje 

brak możliwości realizacji zadań pracodawcy. 

 

 

Obowiązek informacyjny wobec osoby, z która zawarto umowę zlecenia/o dzieło 

Celem przetwarzania jest zawarcie i realizacja umowy zawartej z administratorem. Podstawą przetwarzania jest podjęcie 
działań w celu zawarcia umowy oraz zawarcie umowy. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, którym należy 
udostępnić dane osobowe zleceniobiorcy na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
Komornik, Sądy) oraz banki. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 6 lat. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa uniemożliwi podpisanie umowy. 
Zleceniobiorca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

 

 

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny wobec osoby, z która zapisze się do newslettera 



Celem przetwarzania jest informowanie o tym, co dzieje się w naszej bibliotece, dostarczenie informacji o nowych nabytkach, 
wydarzeniach, zmianach godzin pracy. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Dane osobowe mogą być udostępniane 
podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu 
wycofania zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany 
oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę można wycofać w każdej chwili bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze 
zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub mailową na adres sekretariat@pbw.gda.pl. Konsekwencją wycofania 
zgody będzie wypisanie z newslettera. 

 

Obowiązek informacyjny wobec osoby, z która podaje dobrowolnie dane przez formularz kontaktowy 

Celem przetwarzania jest przygotowanie odpowiedzi na zadane pytania. Podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe 
mogą być udostępniane podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe 
będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób 
zautomatyzowany oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych 
można wycofać w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub mailową na adres 
sekretariat@pbw.gda.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości 
udzielenia odpowiedzi. 


