
 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych za pomocą wszystkich operacji 
przetwarzania dokonywanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Gdańskiej Macierzy 
Szkolnej w Gdańsku, ul. Gen. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, w celu zapewnienia możliwości korzystania 
z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów 
biblioteki lub ich równowartości. 

 

Nazwisko  

Imię  

PESEL  

Nr paszportu1  

Zawód/zajęcie 
(właściwe zaznaczyć 
symbolem „x”) 

 nauczyciel  student  uczeń  inny 

Adres do korespondencji 
ulica nr domu nr lokalu 

miejscowość kod pocztowy telefon stacjonarny2 

adres email2 telefon komórkowy2 

 
Potwierdzam zgodność powyższych danych z rzeczywistością, oświadczam, że zapoznałem się 
z klauzulą informacyjną (na odwrocie) oraz zobowiązuję się przestrzegać  Regulamin Udostępniania 
Zbiorów i Świadczenia Usług w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku. 
 

 
UPOWAŻNIENIE2 

 

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

(imię i nazwisko upoważnianej osoby) 
 

do korzystania z mojej karty bibliotecznej. 
 
 
 
 

…………………………………, dnia .................... 

 
 

..................................................... 
Własnoręczny podpis 

 

verte→ 

                                                 
1 dotyczy osób nie posiadających nr PESEL 
2 nieobowiązkowe 

KOMPUTEROWY NUMER IDENTYFIKACYJNY 
(wypełnia pracownik PBW) 

KARTA ZAPISU CZYTELNIKA 

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA 
WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz 
w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku ul. Gen. 
Hallera 14, 80-401 Gdańsk, tel. 58 341 70 87, e-mail sekretariat@pbw.gda.pl. 

Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo 
kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@pbw.gda.pl. 

Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zapewnienie możliwości korzystania 
z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów 
biblioteki lub ich równowartości. 

Podstawa przetwarzania danych 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli 
zgoda, wyrażona przez Państwa przy zapisywaniu się do Biblioteki. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych. 

Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz 
przez 5 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 
przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi Administratorowi. 

Prawa osób 
Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich 
kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 
kancelaria@uodo.gov.pl). 
Ponadto, macie Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie. 
Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. 
Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych. 
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