
 

Obowiązek informacyjny 

 
 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 osobowych) zwanych dalej RODO. 

Organizatorzy informują o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:  

Administrator Danych Osobowych  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej, z siedzibą przy 

ul. Komorowickiej 48, adres e-mail: biblioteka@pbw.bielsko.pl, strona internetowa: www.pbw.bielsko.pl . 

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych Osobowych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych) jest 

Jolanta Szczupak; kontakt do inspektora adres e-mail: iod@pbw.bielsko.pl . 

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celach dokumentacyjnych, celach statystycznych i informacyjno-promocyjnych 

placówki: Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej i będą udostępnione zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana 

zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.  

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędnym warunkiem uczestniczenia w organizowanej i prowadzonej 

działalności (tj. korzystania ze zbiorów biblioteki i uczestnictwa w organizowanych zajęciach, szkoleniach, wideokonferencjach i 

imprezach kulturalno-oświatowych, w tym również działalności prowadzonej zdalnie na platformach przez Pedagogiczną 

Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej i jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisu Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 

o bibliotekach 

5. Administrator danych, mając na uwadze założenia art. 5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, 

rzetelności i przejrzystości, ograniczania celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz 

integralności i poufności.  

 

6. Cele i podstawy przetwarzania  

Jako administrator będziemy przetwarzać dane osobowe Pani/Pana odpowiednio:  

a) W celu związanym z organizacją konferencji zdalnej pt. „Bogactwo kultury i tradycji Górali Beskidzkich”. 

b) W celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym 

Organizatorzy zobowiązani są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełniania 

wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.  

  

7. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz przez okres niezbędny do wykonania 

obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z:  

- dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej: 2 lata od roku następnego po dacie konferencji „Bogactwo kultury i tradycji 

Górali Beskidzkich”, chyba że przepisy stanowią inaczej. 

   

8. Odbiorcy danych  

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie odbiorcom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub 

upoważnionym w oparciu o wyrażone przez Państwa zgody.  

9. Prawa osób, których dane dotyczą  

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:  

a) prawo dostępu do danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania (art. 15 RODO) 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO) 

c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) 

d) prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) 

e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO) 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) 

10. W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 RODO) 

11. Dane osobowe Pani/Pana nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 
RODO. 

12. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane. 
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