Klauzula informacyjna
Załącznik Nr 2 do Regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia usług
w Bibliotece Głównej UPH
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
2. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, reprezentowany przez rektora.
3. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach wyznaczył inspektora ochrony
danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych. e-mail: iod@uph.edu.pl.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest ustawa z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (art. 4 ust. 1 pkt 2).
5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i usług Biblioteki
Głównej UPH.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający pełną obsługę
użytkowników Biblioteki Głównej UPH, do momentu zaprzestania korzystania z jej
usług.
7. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane
podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO) – Sygnity Business Solutons S. A. z
siedzibą
w Zielonej Górze - dostawcy oprogramowania komputerowego oraz świadczącym
usługi: z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, a także instytucjom
upoważnionym
na podstawie przepisów prawa.
8. Użytkownik Biblioteki Głównej UPH ma prawo do: dostępu do treści swoich danych
osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.
9. Użytkownik Biblioteki Głównej UPH ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie w zakresie
wymaganym przez Administratora Danych oznacza brak możliwości korzystania z
usług Biblioteki Głównej UPH.
11. Dane Użytkowników Biblioteki Głównej UPH nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

