
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalistów

Szanowni Państwo

W myśl 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 oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 
r.), zwanego dalej RODO, Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, 
zwana dalej Biblioteką, informuje że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. dr. 
Władysława Biegańskiego, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202 
Częstochowa, tel. 34 360 56 28, e-mail sekretariat@biblioteka.czest.pl.

2. Właściwym inspektorem ochrony danych osobowych jest pan Mieczysław Ciechan,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202 Częstochowa, tel. 34 360 61 18 wew. 
28, e-mail inspektor@biblioteka.czest.pl.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi 
przypadkami naruszenia prawa, na podstawie: prawnie uzasadnionego interesu 
administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń 
naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolnej zgody, jeżeli 
nie decyduje się Państwo na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 
a RODO).

4. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji 
celów zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

6. Biblioteka przekazuje, bądź może przekazać Państwa dane osobowe:
- home.pl, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, jako podmiotowi przetwarzającemu 

na podstawie umowy powierzenia i w celu świadczenia usługi serwera poczty 
elektronicznej;

- organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach 
konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

7. Biblioteka nie przekazuje państwa danych osobowych do państw trzecich lub 
organizacji międzynarodowych.

8. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także 
ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, 
przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest 
niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie 
występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

9. Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, to 
można wycofać ją w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora 
przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

11. Podanie danych osobowych osoby zgłaszającej jest dobrowolne, a ich brak nie 
wywołuje żadnych skutków.


