KLAUZULA INFORMACYJNA- biblioteka
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)( RODO) informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku
z siedzibą Słupsk 76 – 200 przy ul. Arciszewskiego 22A .

2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować za pośrednictwem adresu e -mail:– inspektor@apsl.edu.pl .

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane są w celu ochrony i udostępniania materiałów
bibliotecznych i zasobów elektronicznych zgodnie z obowiązującymi licencjami oraz
prawami autorskimi, identyfikacji wypożyczających, rozliczeń ze zobowiązań wobec
Administratora, kontaktu i monitorowania oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie :
1) art. 6 ust. 1 lit. c, RODO- w oparciu o obowiązek prawny uczelni, wynikające
z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (tj. Dz.
U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz Ustawy z 27 czerwca1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.),
2) art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora), tj.
do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
.
4. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym
do realizacji celów określonych w punkcie 3. Odmowa podania danych osobowych
uniemożliwi Pani/Panu korzystanie z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego.

5. Czas przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z konta
bibliotecznego zgodnie z Regulaminem Biblioteki Uczelnianej oraz okres niezbędny
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, a także
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów statystycznych oraz
archiwizacji.

6. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą
być również podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi na podstawie umowy
powierzenia, w szczególności wsparcia informatycznego lub obsługi prawnej.

7. Prawa związane z przetwarzaniem
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z przepisami
RODO. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
z wykorzystaniem profilowania. Administrator danych nie zamierza przekazywać
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Informacja o prawie wniesienia skargi
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;

