
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych czytelników 

  

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. 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 (dalej RODO) informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Olsztyńska Szkoła Wyższa, ul. Jagiellońska 59, 10-283 

Olsztyn, tel.: 89 534 71 53, e-mail: biurorektora@osw.edu.pl, dalej: OSW. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres e-mail: iod@osw.edu.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a) umożliwienia Państwu wypożyczenia i zwrotu naszych zbiorów, 

b) zapewnienia ochrony materiałów bibliotecznych między innymi poprzez kontakt z 

Państwem w przypadku niezwrócenia zbioru do biblioteki, 

c) statystycznych, 

d) promocyjnych, czyli informowania o organizowanych przez bibliotekę konkursach, 

wydarzeniach, spotkaniach itp. 

4. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku podpunktów a) do c) jest obowiązkiem OSW i 

wynika z przepisów prawa. Jeżeli chcecie Państwo korzystać z usług naszej biblioteki to podanie 

danych osobowych jest obowiązkowe. 

5. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku podpunktu d) będzie realizowane na podstawie 

Państwa zgody. Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę to biblioteka będzie wysyłała Państwu na podany 

adres e-mail wiadomości informujące o organizowanych przez bibliotekę konkursach, 

wydarzeniach, spotkaniach itp. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając wiadomość na adres e-mail: 

biblioteka@osw.edu.pl. 

6. Przysługuje Państwu także prawo do żądania od OSW dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Informujemy, że Państwa dane zostaną usunięte po określonym niżej czasie: 

 

 



DANE STUDENTÓW: 

 po dwóch latach od przewidywanego terminu zakończenia studiów, 

 natychmiast jeżeli czytelnik wyrazi prośbę o wypisanie z grona czytelników, 

 do czasu wycofania zgody. 

 

 

DANE PRACOWNIKÓW UCZELNI ORAZ OSÓB SPOZA UCZELNI: 

 po dwóch latach od ostatniej aktywności czytelnika, 

 natychmiast, jeżeli czytelnik wyrazi prośbę o wypisanie z grona czytelników, 

 do czasu wycofania zgody. 

W przypadku prośby o wypisanie z grona czytelników, dane zostaną usunięte wyłącznie w przypadku 

gdy czytelnik nie posiada zadłużeń i zobowiązań wobec biblioteki. 

 


