Załącznik nr 6
do Regulaminu udostępniania zbiorów
i świadczenia usług informacyjnych
Systemu Biblioteczno-Informacyjnego
Politechniki Warszawskiej

………………….., dn. ……………….
………………………………….
pieczęć instytucji

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYPOŻYCZEŃ
MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH
Biblioteka (nazwa, adres, telefon, e-mail)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwraca się z prośbą o utworzenie/przedłużenie ważności* konta bibliotecznego na rok
.......................................................................................................................................................
Biblioteka zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Udostępniania Zbiorów
i Świadczenia Usług Informacyjnych Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki
Warszawskiej.
Osoby upoważnione do wystawiania rewersów międzybibliotecznych
(imię, nazwisko):
1) ..............................................................................
2) ..............................................................................
3) ..............................................................................

……………………………………………………..
Pieczęć i podpis dyrektora/kierownika instytucji
*Niepotrzebne skreślić.
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Klauzula informacyjna do Załącznika nr 6
Zgodnie z art. 14 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 - ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. – „RODO”) Politechnika
Warszawska informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, reprezentowana
przez Rektora z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym:
iod@pw.edu.pl
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię, nazwisko.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji współpracy
w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych
osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych
osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa.
8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające),
którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się
z przetwarzaniem danych osobowych.
9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
10. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od …………………………………..……………
w związku z realizacją współpracy w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych.
11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres: 1 rok od podpisania deklaracji
współpracy w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych oraz przez okres niezbędny
do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO.
_________________________________________________________________________________
Zapoznałam się /Zapoznałem się 2 z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych
osobowych.
Podpis osoby upoważnionej do wystawiania rewersów międzybibliotecznych

1)……………………………………………………………
2)……………………………………………………………
3)…………………………………………………..………..

2

niepotrzebne skreślić.
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