Załącznik nr 7
do Regulaminu udostępniania zbiorów
i świadczenia usług informacyjnych
Systemu Biblioteczno-Informacyjnego
Politechniki Warszawskiej

Klauzula informacyjna dla użytkownika zintegrowanego systemu bibliotecznego
Zgodnie z art. 13. 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, adres,
PESEL/nr dokumentu potwierdzającego tożsamość, data urodzenia, nr albumu, nr karty
bibliotecznej; dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu. Zakres przetwarzanych danych
osobowych wynika ze Statutu Politechniki Warszawskiej §147, z dnia 26 czerwca 2019 roku.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu wykonywania zadań
Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej w zakresie obsługi użytkownika i ochrony
materiałów bibliotecznych – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6., ust. 1. lit. c RODO; art. 49., ust. 2. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia
20 lipca 2018 r., Dz.U.2021.0.478; art. 21 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
Dz.U.2019.0.1479.
5. 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.
6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych może mieć producent oprogramowania systemu
bibliotecznego, mającego siedzibę w Izraelu (jako podmiot przetwarzający) – państwa które
zapewnia odpowiedni stopień ochrony na mocy decyzji Komisji z dnia 31 stycznia 2011
na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej
ochrony danych osobowych w Państwie Izrael w odniesieniu do zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych; oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa, jak także podmioty, którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności
mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
7. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji
celów, do których zostały zebrane.
9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji celu przetwarzania, a po tym
czasie w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonania innych zadań wynikających z przepisów
prawa. Likwidacja kont bibliotecznych oraz przechowywanej dokumentacji z nimi związanej,
dokonywana jest systemowo raz do roku.
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
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