Klauzula informacyjna dla osób, które przekazują dane w związku z realizacją projektu Domu Oświatowego
Biblioteki Śląskiej pn. "Pola widzenia książki - kontekst".

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Śląska w Katowicach (pl. Rady Europy 1, 40 –
021 Katowice), tel. +48 32 20 83 875, adres e-mail: bsl@bs.katowice.pl.
2. Pani/Pana e – mail, który może stanowić dane osobowe, przetwarzany jest na podstawie dobrowolnej zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO) w celach uczestnictwa w ankiecie oraz przekazaniu informacji dot.
projektu Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej pn. "Pola widzenia książki - kontekst".
3. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do zrealizowania celów wskazanych w ww. punkcie.
W przypadku niepodania danych występuje brak możliwości realizacji celów.
4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane mogą być udostępniane instytucjom upoważnionym z mocy przepisów prawa.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się
z nami pod adresem e-mail domoswiatowy@bs.katowice.pl
6. W sprawach dotyczących danych osobowych należy się kontaktować z inspektorem danych osobowych
w Bibliotece Śląskiej, tel. +48 32 20 83 726, adres e-mail: iodo@bs.katowice.pl.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej do czasu cofnięcia
zgody.

Powyższa klauzula informacyjna jest zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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.

