
Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją wymogów 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/
Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie przetwarza następujący zakres Państwa danych 
osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, nr pesel, adres zamieszkania, adres 
do korespondencji, numer dowodu osobistego, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy. 
Dane te były pozyskane w wyniku  zapisania się  jako czytelnika w Miejskiej Bibliotece Publicznej        
w Legionowie. 
W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest dyrektor Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Legionowie. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za 
pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie, ul. Tadeusza 
Kościuszki 8A, 05-120 Legionowo lub email: biblioteka@bibliotekalegionowo.pl. 

2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest Norbert Ciecierski, z którym mogą się Państwo 
kontaktować, w sprawach związanych z obowiązkami Administratora wynikającymi z przepisów 
prawa o ochronie danych osobowych, poprzez adres: inspektor@bibliotekalegionowo.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO, tj.: 
1) w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów 
2) w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora. 
4. Biblioteka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały z Państwem. zawarte 

dodatkowe ustalenia w tym zakresie. 
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania 

klientom kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez bibliotekę produktów, w celu 
prowadzenia działalności bibliotecznej. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
1) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,  
2) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  
3) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,  
4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  
6) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,                        
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: 
biblioteka@bibliotekalegionowo.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Tadeusza 
Kościuszki 8A, 05-120 Legionowo. 
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej                 
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie 
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
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