
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku;  

ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820,  

tel. 58 301 28 01. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@asp.gda.pl, tel. 58 301 28 

01 w. 18. 

3. Dane osobowe Czytelników są gromadzone i wykorzystywane w Bibliotece 

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na mocy przepisów ustawy z 27 czerwca 

1997 r. o bibliotekach. Obowiązek potwierdzenia przez Czytelnika danych 

podczas zapisu wynika z art. 3.1. oraz art. 6.1. Ich skuteczna realizacja jest 

możliwa tylko wówczas, gdy Biblioteka będzie w stanie sprawować nadzór nad 

tym kto, kiedy i z jakich materiałów korzysta. W celu realizacji tych 

obowiązków, Biblioteka jest prawnie zobowiązana do uzyskania od Czytelnika 

jego danych osobowych, niezbędnych do skutecznej identyfikacji i kontaktu w 

sprawach związanych z udostępnionymi materiałami bibliotecznymi, ponadto na 

podstawie art. 30.1.3 ustawy z 25 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. 

4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty wchodzące w skład Trójmiejskiego 

Zespołu Bibliotecznego (Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej, Biblioteka 

Główna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka Główna Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego, Biblioteka Główna Akademii Muzycznej, Biblioteka 

Główna Akademii Morskiej, Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych, Biblioteka 

Europejskiego Centrum Solidarności). 

5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne  

do realizacji ustawowych obowiązków Biblioteki lub do zamknięcia konta Czytelnika. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (dostęp, usunięcie lub ograniczenie 

przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie 

których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących 

np. archiwizacji). 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  

do przenoszenia danych (pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne  

z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie, a także  

m.in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego). 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 


