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Wydanie 1 

 

Obowiązek informacyjny 
[dla uczestników szkoleń/wykładów/warsztatów] 

 
 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 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, zwanym dalej „RODO”,  
poniżej podajemy informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę Kraków: 
 
Administrator danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Kraków (zwana dalej: Biblioteka) z siedzibą: 
pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, adres e-mail: sekretariat@biblioteka.krakow.pl nr tel.:   
12 61 89 100 
 
Inspektor Ochrony Danych 
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę można kontaktować się  
z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@biblioteka.krakow.pl listownie na 
adres siedziby Biblioteki lub osobiście w siedzibie Biblioteki. 
 
Cel przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przetwarzamy w celu organizacji 
szkoleń/wykładów/ warsztatów, a następnie w celach: statystycznym i archiwalnym. 
 
Podstawa prawna  przetwarzania 
Biblioteka przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody udzielonej na 
przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym.  
 
Zakres przetwarzanych danych 
Zakres przetwarzanych danych osobowych w związku z podanymi wyżej celami obejmuje: nazwisko i imię 
(imiona), nazwa instytucji (podmiotu kierującego), numer telefonu i adres poczty elektronicznej. 
 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty:  

1) serwisujące urządzenia Biblioteki za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe, 
2) dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych, 
3) podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie 

przechowywania; 
4) świadczące na rzecz Biblioteki usługi niezbędne do realizacji szkoleń/wykładów/warsztatów np. firmy 

kurierskie za pośrednictwem, których może być prowadzona z Państwem korespondencja. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. 
 
Okres, przez który dane będą przetwarzane  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest związany ze wskazanymi wyżej 
celami ich przetwarzania przez czas niezbędny do rejestracji uczestników i przeprowadzenia 
szkoleń/wykładów/warsztatów, a także po ich zakończeniu przez okres wymagany przez odpowiednie 
przepisy prawa w celach: statystycznym i archiwalnym. 
 
Realizacja praw osób, których dane dotyczą 
Posiada Pani/Pan: 

 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO); 
 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO); 
 prawo żądania (na podstawie art. 18 RODO) od Biblioteki Kraków ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*;  
 
* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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 prawo do usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO) 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, (na podstawie art. 17 RODO) 

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: 
iod@biblioteka.krakow.pl pisemnie na adres siedziby Biblioteki lub osobiście w siedzibie Biblioteki. Przed 
realizacją Państwa uprawnień Biblioteka musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie 
dostosowany do danego żądania.  
Ponadto posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Bibliotekę Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy RODO. 
 
Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie przez Państwa danych osobowych skutkować będzie brakiem 
możliwości uczestnictwa w szkoleniu/wykładzie/warsztacie organizowanym przez Bibliotekę. 
 
Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany 
Biblioteka nie będzie stosowała wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. 
 
 
 
 ……..…………….…….…..…….……….……………………     ………..……….………….. 
 czytelny podpis uczestnika data 
  
 
 
 
 

 

 

 


