PORĘCZENIE
Przyjmuję odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań w stosunku do Ośrodka Kultury Biblioteka
Polskiej Piosenki przez osobę pozostającą pod moją opieką prawną w związku z uzyskaniem wpisu do
Biblioteki i udostępnieniem zbiorów
imię, nazwisko niepełnoletniego użytkownika

1. Ochrona danych osobowych (informacja):
1)
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki, ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków (dalej:
OKBPP),
2)
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
 e-mail: iodo@bibliotekapiosenki.pl.
3)
Twoje dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, zbierane są przez OKBPP w celach
realizacji działalności statutowej OKBPP oraz dla potrzeb archiwalnych OKBPP.
4)
Odbiorcami danych osobowych będą:
 podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
 osoby upoważnione przez Administratora danych;
 podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych;
5)
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6)
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania,
w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7)
Pamiętaj, że masz prawo do:

8)

 dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach
prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD);
 wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego podopiecznego
(imię, nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania, email, nr telefonu, pesel) zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) jak również 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7 (Administrator
Danych) na potrzeby zadań określonych w statucie Ośrodka Kultury „Biblioteki Polskiej Piosenki” z dnia 25 października
2006 roku oraz Ustawie o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku oraz dochodzenie przez OKBPP ewentualnych roszczeń
prawnych za uszkodzone lub niezwrócone zbiory.
_________________________________
podpis osoby poręczającej

nazwisko i imię osoby poręczającej

adres zamieszkania z kodem pocztowym, telefon, email osoby poręczającej

