Załącznik nr 1 do Regulaminu Biblioteki IHN PAN

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników
Biblioteki Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra
Birkenmajerów PAN (dalej także: IHN PAN).
2. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest listownie na adres: ul. Nowy Świat 72, 00-330
Warszawa, przez e-mail: ihn@ihnpan.waw.pl, telefonicznie: 22-65-72-746.
3. Inspektor Ochrony Danych: e-mail: iod.ihn@bims.home.pl.
4. Biblioteka IHN PAN może przetwarzać dane osobowe w związku z zadaniami nałożonym na Bibliotekę
ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
w szczególności w związku z art. 4, art. 5, art. 14 ust. 4 i 5, a także w związku z zadaniami nałożonymi
ustawą z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1995 nr 88, poz. 439 z późn. zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w wersji papierowej i w elektronicznym zintegrowanym
systemie

bibliotecznym

w

celu

umożliwienia

korzystania

z

materiałów

bibliotecznych

i subskrybowanych baz danych, zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów,
dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ac ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
5. Dane osobowe zgromadzone w elektronicznym zintegrowanym systemie bibliotecznym przetwarzane są
przez dostawcę usługi dostępu do zintegrowanego systemu bibliotecznego Sygnity Business Solutions
Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dąbrowskiego 12 (dalej SBS) na mocy umowy
powierzenia przetwarzania danych.
6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Instytutu
oraz SBS w ramach wykonywania obowiązków służbowych.
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do świadczenia usługi.
8. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pani/Pan możliwość pozyskania
informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
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b) ich sprostowania – korzystając z tego prawa może Pani/Pan zgłosić do nas konieczność poprawienia
niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy
przetwarzaniu danych,
c) do usunięcia danych – korzystając z tego prawa może Pani/Pan złożyć wniosek o usunięcie danych.
W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy
jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się
z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
d) do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa może Pani/Pan złożyć wniosek
o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych
danych. W przypadku zasadności wniosku IHN PAN może dane jedynie przechowywać.
Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie
przetwarzania,
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji,
w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjnoorganizacyjną biblioteki oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ww. rozporządzenia.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować
brakiem możliwości korzystania z usług biblioteki.
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