
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 

Nr 119, s. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, PESEL, numer i seria dowodu wydany przez, 

adres, numer telefonu, adres e-mail w celu realizacji czynności związanych z procedurą zapisania czytelnika, korzystania z zasobów bibliotecznych, wysyłania 

informacji poprzez sms lub e-mail o konieczności zwrotów książek, realizacji czynności związanych z powiadamianiem o naliczonych karach za przekroczony 

termin zwrotu książek, realizacji zadań statystycznych oraz otrzymywania informacji publikowanych przez Bibliotekę na temat aktualnych wydarzeń, 

zapowiedzi imprez oraz informacji dodatkowych drogą elektroniczną przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach. 

 

       …………………………………………………………………… 

Data, czytelnie imię i nazwisko 

Oświadczam, że syn/córka jest osobą poniżej 16 roku życia wobec czego, zgodnie z przysługującym mi prawem, jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych dziecka. 

 

…………………………………………………………………… 

              Data, czytelnie imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą Informacyjną o przysługujących mi prawach, którego treść stanowi wywieszony do publicznej 

wiadomości załącznik nr 3 do Polityki Ochrony Danych Osobowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach. 

Oświadczam, że znam Regulamin Biblioteki i jestem zobowiązany do jego przestrzegania i ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane szkody. 

 

…………………………………………………………………… 

                  Data, czytelnie imię i nazwisko 
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