
Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn str. 14 

Załącznik nr 4 do Regulaminu korzystania z oferty i usług 
Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn 

 

Karta zobowiązania opiekuna prawnego 

Nr legitymacji 
 

Nazwisko i imię Dodatkowe dane: Data ważności: 

Data zapisu: 
 

Limit konta: PESEL: Płeć: Grupa statystyczna: Data urodzenia: 

Adres zamieszkania: Adres korespondencji 

Osobisty adres e-mail: 
 

Dodatkowy adres e-mail: 

Telefon kontaktowy: 
 

Powiadomienia SMS: Dokument tożsamości: 

Nazwisko i imię opiekuna 
prawnego: 
 

Pokrewieństwo: PESEL: 

Adres zamieszkania opiekuna: 
 

Kontakt z opiekunem: Uwagi do opiekuna: 

 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy 
Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie, plac Poniatowskiego 42. 

Dane zebrane podczas rejestracji do Biblioteki będą przetwarzane w celu udostępniana i odzyskiwania 
zbiorów lub ich równowartości oraz prowadzenia statystyk bibliotecznych. Podstawą do przetwarzania 
danych jest Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich podanie i potwierdzenie podpisem jest niezbędne do 
nabycia praw korzystania z usług i świadczeń Biblioteki. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania przez Panią/Pana z usług 
biblioteki, a w przypadku wystąpienia opłat wynikających z regulaminu do czasu ich wyegzekwowania. 
Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane 
do czasu obowiązywania przepisów prawa. 

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu i edycji danych oraz do wniesienia sprzeciwu na dalsze ich 
przetwarzanie. Wprowadzane zmiany nie mogą uniemożliwić odzyskania zbiorów, a wypożyczone 
zbiory muszą być zwrócone lub odkupione. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi 
w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów Biblioteki, zawarte w Regulaminie, są mi znane 
i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego, że powyższe 
dane są prawdziwe. 
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez 
Bibliotekę.  


