Załącznik nr 1 do Regulaminu
korzystania ze zbiorów Centralnej
Biblioteki Więziennictwa

...................................................

Kalisz, dnia…..…20….. r.

(nazwisko i imię wnioskodawcy)

...................................................
(adres zamieszkania)

...................................................
(telefon/adres e-mail)

Wniosek
o wyrażenie zgody na korzystanie ze zbiorów Centralnej Biblioteki Więziennictwa
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na korzystanie ze zbiorów Centralnej Biblioteki
Więziennictwa.
Oświadczam jednocześnie, że Regulaminu korzystania ze zbiorów Centralnej Biblioteki
Więziennictwa jest mi znany i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
…………………………………………………………………………..
(data i podpis Wnioskodawcy)

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji o przetwarzaniu danych przez Szkołę
Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, która jest organizatorem Centralnej Biblioteki Więziennictwa,
w celu wyrażenia zgody na korzystanie z zasobów bibliotecznych Centralnej Biblioteki Więziennictwa.

…………………………………………………………………………..
(data i podpis Wnioskodawcy)

…………………………………………………………………………..
(data i podpis wyrażającego zgodę)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości
w celu wyrażenia zgody na korzystanie z zasobów bibliotecznych
Centralnej Biblioteki Więziennictwa
Zgodnie z treścią 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), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Szkoła Wyższa Wymiaru
Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.
2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na podany adres jego siedziby lub
elektronicznie pod adresem kontakt@swws.edu.pl.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób:
 e-mail: iod@swws.edu.pl,
 pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyrażenia zgody na korzystanie z zasobów
bibliotecznych Centralnej Biblioteki Więziennictwa na zasadach określonych w ustawie
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz Regulaminie korzystania ze zbiorów
Centralnej Biblioteki Więziennictwa.
5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw.
z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi związane ze
wsparciem programistycznym i informatycznym (szczegółowy wykaz odbiorców danych
jest udostępniany na każde żądanie osoby, której dane dotyczą), podmiotom
uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy oraz innym
bibliotekom w sytuacji wypożyczeń międzybibliotecznych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do
realizacji celu, w jakim są przetwarzane, a także (w niezbędnym zakresie) przez okres
dochodzenia praw lub roszczeń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub
usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania
przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej
dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może
uniemożliwić korzystanie z zasobów bibliotecznych Centralnej Bibliotek Więziennictwa lub
innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych.

