Regulamin Czytelni
Oddziału dla Dzieci
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Pantaleona Szumana w Pile

Postanowienia ogólne
§1
1.
2.
3.

4.

Z Czytelni mogą korzystać wszyscy do lat 15 niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami
biblioteki.
Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:
a) pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, teczek, toreb, parasoli itp.;
b) w przypadku korzystania z zasobów Czytelni wpisania się do zeszytu odwiedzin Czytelni;
c) w przypadku korzystania z Internetu podania wymaganych danych oraz przedstawienia
pisemnej zgody i akceptacji regulaminu podpisanego przez rodzica lub opiekuna
prawnego – załącznik nr 1;
d) okazania dyżurującemu bibliotekarzowi ważnego na danych okres dokumentu z
fotografią;
e) zgłoszenia dyżurującemu bibliotekarzowi faktu wniesienia do czytelni książek i innych
materiałów własnych.
W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia papierosów, spożywania posiłków i używania
telefonów komórkowych.

Korzystanie ze zbiorów
§2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

W Czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism, księgozbioru wypożyczalni.
Z księgozbioru podręcznego i z bieżących czasopism czytelnik korzysta za pośrednictwem
bibliotekarza.
Książki spoza księgozbioru podręcznego oraz roczniki czasopism czytelnik zamawia u dyżurnego
bibliotekarza.
Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
Przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument.
Zbiorów Czytelni nie wypożycza się do domu.

§3
1.

Czytelnik obowiązany jest do poszanowania książek będących wspólnym dobrem. Zakazuje się:
wyrywania kart, wycinania stron i ich fragmentów, podkreślania i wpisywania notatek.
Korzystanie z rycin, map itp. wymaga szczególnej ostrożności, ponieważ materiały te mogą ulec
uszkodzeniu.

2.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia
zbiorów.

Korzystanie z Internetu
§4
1.

2.
3.
4.

1.

2.

Dyżurny bibliotekarz służy pomocą i udziela informacji czytelnikom oraz czuwa nad właściwym
użytkowaniem sprzętu komputerowego, ma także prawo do monitorowania pracy użytkownika
Internetu.
Dyżurny bibliotekarz określa czas korzystania z Internetu przez poszczególnych czytelników w
zależności od liczby oczekujących.
Wyszukiwania internetowe mogą służyć wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.
Użytkownikowi korzystającemu z Internetu zabrania się:
a) uruchamiania gier komputerowych, poczty elektronicznej i korzystania z serwerów
CHAT, IRC i innych mających wyłącznie rozrywkowy charakter;
b) instalowania na komputerach programów oraz plików własnych lub ściągniętych z
Internetu;
c) prowadzenia działalności komercyjnej;
d) zmieniania konfiguracji systemu, łamania zabezpieczeń systemu i stron www;
e) pobierania ze stron internetowych plików z zastrzeżonymi prawami autorskimi.
Czytelnik ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody przez niego spowodowane w odległych lub
lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy
użyciu udostępnionych mu zasobów internetowych.
System informatyczny Biblioteki jest monitorowany.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
§ 13
1.

2.

Zapoznanie się z treścią regulaminu i akceptacja warunków korzystania z usług Czytelni, stanowi
jednoczesną zgodę na przetwarzanie danych osobowych czytelnika przez PiMBP w Pile w celu:
a) zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
c) prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Czytelni.
Przetwarzanie danych oraz wizerunku przez PiMBP w Pile w każdym innym wypadku wymaga
odrębnej zgody czytelnika.

§ 14
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych czytelnika jest:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile
Ul. Staromiejska 14, 64-920 Piła.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Imię i nazwisko: Marcin Hanc

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Adres e-mail: marcinhanc@biblioteka.pila.pl
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Podstawa prawna przetwarzania i cele przetwarzania:
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych czytelnika są obowiązujące przepisy prawa:
a) Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r.;
b) Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października
1991r.;
c) Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995r.;
d) oraz na podstawie udzielonej zgody.
Dane są przetwarzane w celu:
a) zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
c) prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z zasobów;
d) w pozostałych przypadkach dane osobowe czytelnika przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wyrażonej wcześniej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych:
Dane czytelnika mogą być przekazywane:
a) organom władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b) innym podmiotom, które na podstawie stosowanych umów podpisanych z
Administratorem przetwarzają dane osobowe.
Okres przechowywania danych:
Dane czytelnika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
pkt. 3.
Prawa podmiotów danych:
Czytelnika ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;
d) przenoszenia swoich danych;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie
jego danych osobowych narusza przepisy RODO:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych:
Podanie przez czytelnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z
zasobów biblioteki i jej usług określonych przepisami prawa wskazanymi w pkt. 3. Konsekwencją
ich nie podania będzie brak możliwości korzystania z większości usług i zasobów.
Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych:
Dane czytelnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

Postanowienia końcowe
§5
Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do książki skarg i wniosków.

§6
Czytelnik niestosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych
wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje
Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile. Czytelnikowi
przysługuje prawo odwołania się w tej sprawie do Dyrektora Biura Starosty Starostwa Powiatowego
w Pile.

Piła, dnia 23 lipca 2018 roku.

Załącznik nr 1
Do Regulaminu Czytelni Oddziału dla Dzieci
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile

OŚWIADCZENIE – ZGODA NA KORZYSTANIE Z USŁUG CZYTELNI ODDZIAŁU DLA DZIECI PiMBP W PILE

Imię i Nazwisko

PESEL (w przypadku
osób chcących
korzystać z Internetu)

Treść oświadczenia zgody

Czytelny podpis osoby
wyrażającej zgodę (w
przypadku dziecka poniżej
15 roku życia rodzic lub
opiekun prawny)

Oświadczam, iż
zapoznałem się i akceptuję
Regulamin Czytelni
Oddziału dla Dzieci PiMBP
w Pile oraz zapoznałem się
z informacją o zasadach
przetwarzania danych*.
Jednocześnie wyrażam
zgodę, aby moje dziecko
korzystało z usług
Czytelni**.

*Regulamin wraz z informacją o zasadach przetwarzania danych dostępny jest na stronie internetowej PiMBP w
Pile www.biblioteka.pila.pl zakładka Biblioteka/Regulaminy.
**Rodzic/opiekun dziecka może cofnąć tę zgodę, cofnięcie tej zgody jest skuteczne wobec Powiatowej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile z chwilą doręczenia.

