KLAUZULA INFORMACYJNA dla CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (zwanym powszechnie
RODO) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski
obóz zagłady i obóz pracy (1941 - 1944) z siedzibą w Wólce Okrąglik 115, 08-330
Kosów Lacki, NIP 8231663667, reprezentowane przez Dyrektora.
2. W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz
skontaktować się na adres: Inspektor Ochrony Danych, Wólka Okrąglik 115, 08-330
Kosów Lacki lub nr telefonu: 516-540-147.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełniania obowiązków prawnych
przewidzianych w art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z
2018r., poz. 574) tj. obsługa użytkowników dotycząca udostępniania materiałów
bibliotecznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Dane mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów: podmiotowi
informatycznemu, prawnikowi, inspektorowi ochrony danych osobowych,
podmiotowi kontrolującemu, innym podmiotom prawnie upoważnionym.
5. Dane nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Dane osobowe będą przechowywane w ustawowym okresie przechowywania
dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 13 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
7. Czytelnikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) prawo usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) prawo przenoszenia danych osobowych,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych)
h) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane osobowe są
przetwarzane na podstawie Twojej zgody – nie dotyczy to jednak danych
przetworzonych przed jej wycofaniem.
8. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji obowiązku ustawowego przez
Bibliotekę Muzeum jakim jest obsługa użytkowników dotycząca udostępniania
materiałów bibliotecznych.
9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

