
DEKLARACJA WPISU DO BIBLIOTEKI MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY W KRAKOWIE 

 

Nazwisko |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Imiona |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

PESEL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres stały 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji 

 

Telefon ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejsce pracy ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uczelnia/kierunek studiów ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres e-mail |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Oświadczam, że Regulamin Biblioteki Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie jest mi znany 

i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

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) zostałem poinformowany, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzynarodowe Centrum Kultury 

w Krakowie, Rynek Główny 25, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -  rodo@mck.krakow.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:  

a) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą 

a) pracownicy obsługujący Bazę Wspólną systemu VTLS/VIRTUA Krakowskiego Zespołu 

Bibliotecznego, 

b) firmy wspierające obsługę informatyczną,   

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie korzystania ze zbiorów Biblioteki, a po 

tym okresie przez 5 lat. 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, 



7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową realizacji usługi. 

 

Chcę otrzymywać informacje o nowościach Biblioteki Międzynarodowego Centrum Kultury pocztą 

elektroniczną na podany adres e-mail i wyrażam zgodę na jego przetwarzanie w tym celu. Zostałem 

poinformowany, że zgoda może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie będzie 

miało wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania przed jej wycofaniem. Zostałem też 

poinformowany, że podany adres e-mail będzie przetwarzany przez okres przesyłania wskazanych 

informacji, ale nie dłużej niż do wycofania zgody. 

tak      nie  

Kartę biblioteczną nr ………………………. otrzymałem/otrzymałam. 

 

 

……………………………………………………………….. 

data, podpis 

Kraków, dnia…………………………………………….. 

Podpis pracownika Biblioteki przyjmującego deklarację ……………………………………………………………………… 

 


