
*-dobrowolność podania nr telefonu oraz adresu e-mail  

** - Niepotrzebne skreślić 

KARTA ZOBOWIĄZAŃ CZYTELNIKA - Zapis / Aktualizacja danych ** 

Imię i nazwisko : ………………………………………….………………………………………………………………………………..……  

Data urodzenia: …………….………………………………….……………………………………………………..…………………………. 

Zajęcie (podkreślić) :              Pracujący  /  Uczący się   /  Pozostali  

Adres zamieszkania: ……………………………………….…………………………………..………………………………….  

Osoba dorosła przyjmująca odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią:  

Imię i nazwisko : ……………………………………….……………………………………………………….……………..…….  

PESEL:………………………………………………………………………………………………………………………….………….  

Adres zamieszkania: ……………………………………….…………………………………..………………………………….  

Adres korespondencyjny (jeśli jest inny od adresu zamieszkania): 
……………………………………………………….…………………………………………………………………..….……………… 

Telefon*: …………………………………………… E-mail*…………..………………………………….………………….  
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka 

Publiczna w Wyrach z siedzibą: 43-175 Wyry, ulica Główna 58. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w 

celu realizacji usług świadczonych przez Bibliotekę w postaci udostępniania zbiorów bibliotecznych i ich zwrotu, 

na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1479) oraz Ustawy z dnia 29 

czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. 2020, poz.443).  

Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług Biblioteki. Pełna informacja dotycząca 

przetwarzania danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach dostępna jest w punkcie zbierania 

danych oraz na stronie internetowej Administratora.  

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach i zobowiązuję się 

do przestrzegania jego zapisów. 

Data, podpis opiekuna prawnego ……………………………..……………………………………..……………………………..… 

Wyrażam / nie wyrażam** zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych w postaci nr telefonu i/lub adresu e-

mail w celu realizacji usług świadczonych przez bibliotekę w postaci udostępniania zbiorów bibliotecznych i ich 

zwrotu. 

Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłem dobrowolnie oraz zostałem poinformowany,  

iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Data, podpis opiekuna prawnego ……………………………..……………………………………..……………………………..…  
 
Wyrażam/ nie wyrażam** zgodę/y na otrzymywanie informacji o działalności Biblioteki i zasobach Biblioteki, w 
tym na przesyłanie ich drogą elektroniczną na podany wyżej nr telefonu lub adres poczty elektronicznej.  

Data podpis opiekuna prawnego…………….………………………………………………..……………………………. 

Wprowadzono / aktualizowano** dnia ………..…………………….. Podpis bibliotekarza ………………………..….. 


