
Załącznik nr 1 
Do Regulaminu korzystania z materiałów i usług  

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie 

Dane użytkownika Biblioteki  

Ja, niżej podpisany(a) 

 

…………………………………………………………………… 

Nazwisko, Imię  
Wypełnia bibliotekarz literami drukowanymi 

 

Nr karty bibliotecznej 

Zmiana karty 

  

oświadczam,  że moim miejscem zamieszkania jest:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233  

i 286 Kodeksu Karnego, że powyższe dane są prawdziwe.  

 
1) Oświadczam, że zapoznałem(am.) się z „Regulaminem korzystania z materiałów 

i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie” i zobowiązuję się do 

przestrzegania jego postanowień.  

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych 

i marketingowych  Biblioteki oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych za 

niezwrócone materiały biblioteczne obciążające moje osobiste konto biblioteczne. 

3) Zobowiązuję się do powiadamiania Biblioteki o każdorazowej zmianie miejsca 

zamieszkania w terminie 30 dni od dokonania tej zmiany, pod rygorem wystąpienia 

skutków doręczenia korespondencji określonych w art. 139 § 1 Kodeksu 

Postępowania Cywilnego. 

 

 

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

    czytelny podpis 
 

  



Klauzula informacyjna dla czytelników 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna 

w Sochaczewie,  z siedzibą w Sochaczewie, przy ul. 1 Maja 21; 

2) inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Pani Anna Pałys adres e-mail: 

instr.sochaczew@gmail.com; 

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego 

wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu 

zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia 

ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania 

z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a 

RODO), w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych 

imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie 

z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.; 

4) podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. 

5) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, 

jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę 

oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia, po uregulowaniu wszelkich zobowiązań 

wobec biblioteki; 

7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami  

 

 

Sochaczew, dn. .............................                      .......................................................... 

           czytelny podpis 

  

 


