Deklaracja ochrony danych
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile dba o zachowanie prywatności wszystkich osób odwiedzających
jej witryny. Poniżej przedstawiono deklarację ochrony danych, która zawiera informacje dotyczące typu i zakresu
danych osobowych zbieranych za pośrednictwem naszych witryn, celów przetwarzania danych i sposobów ich
wykorzystywania.
Serwer sieci Web — protokoły
Kiedy osoba odwiedza naszą witrynę, serwer automatycznie zbiera dane osobowe, takie jak adres IP, datę i godzinę
odwiedzin, odwiedzone strony witryny, dane używanej przeglądarki itp. Jeśli to możliwe, zbierane są również
informacje dotyczące kraju, z którego jest uzyskiwany dostęp do witryny (zapisywane jest tylko oznaczenie kraju,
np. „pl”), wersji językowej przeglądarki, witryny, z której uzyskano dostęp do naszej witryny, słowa kluczowe użyte
podczas wyszukiwania (w przypadku uzyskiwania dostępu do witryny za pośrednictwem wyszukiwarki) oraz typu
połączenia i systemu operacyjnego.
Udostępnianie danych osobowych:
Podanie danych osobowych nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania dostępu do naszych usług. Dane
osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, są zapisywane tylko w przypadku
podania ich przez osobę odwiedzającą nasze witryny na potrzeby korzystania z usług dostępnych w naszej ofercie
— dotyczy to na przykład rejestrowania się w celu korzystania z Katalogu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pile, subskrybowania newslettera (biuletynu elektronicznego) bądź udziału w konkursach. Dane są przetwarzane
i używane w celu świadczenia żądanych usług.
Prawo dostępu do danych osobowych i wycofanie zgody
Każdy czytelnik ma prawo uzyskać kopię przechowywanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pile
swoich danych osobowych. Ponadto może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych. W tym celu należy złożyć oświadczenie na adres podany poniżej.
Ochrona prywatności osób nieletnich
Dzieci i młodzież poniżej 14 roku życia nie mogą przesyłać żadnych danych osobowych przez Internet bez zgody
rodziców lub opiekunów prawnych. Zapewniamy, że nie przechowujemy świadomie żadnych danych osobowych
osób nieletnich bez zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych.
Pliki cookie
Nasze witryny korzystają z plików cookie, które umożliwiają śledzenie preferencji użytkowników i optymalizowanie
struktury witryn. Pliki cookie to małe pliki przechowywane tymczasowo na dysku twardym. Są one używane tylko
do czasu zakończenia bieżącej sesji internetowej. Dzięki nim poruszanie się po witrynach jest łatwiejsze,
a obsługa witryn staje się bardziej przyjazna użytkownikom.

Łącza do innych witryn
Nasze witryny zawierają łącza do innych witryn. Zwracamy uwagę, że niniejsza deklaracja ochrony danych nie
dotyczy takich połączonych witryn.
Bezpieczeństwo
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile stosuje techniczne i organizacyjne środki zabezpieczeń w celu
zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych czytelników. Dane osobowe czytelników są przechowywane w
bezpiecznych sieciach i dostęp do nich mają tylko pracownicy i partnerzy posiadający prawa dostępu do naszych
systemów.
Dane są przechowywane w bazach danych chronionych przed nieautoryzowanym dostępem przez zapory i
oprogramowanie zabezpieczające.

Przetwarzanie danych w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Dane osobowe zebrane za pośrednictwem tej witryny nie są przetwarzane poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
Informacje/dane kontaktowe
Poniższy adres służy do kontaktowania się w następujących sprawach:
• Zmiana, usunięcie lub zablokowanie danych osobowych
• Uzyskanie informacji na temat przechowywanych danych osobowych
• Wycofanie zgody
• Inne pytania związane z ochroną danych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pile.
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