
Załącznik do Regulaminu  
Biblioteki i Czytelni WSPiA 

 
WSPIA RZESZOWSKA SZKOŁA WYŻSZA 
BIBLIOTEKA WSPIA 
 
 

KARTA ZAPISU DO BIBLIOTEKI/CZYTELNI WSPIA 
 

Nazwisko i imię czytelnika: 
 
 

Nr legitymacji: Data urodzenia: Grupa zawodowa: 

Adres zamieszkania: 
 

 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres zamieszkania): 

Nazwa miejsca pracy/nauki: Adres miejsca pracy/nauki: 
 
 

Stanowisko: 
 

Stopień/tytuł naukowy: Adres poczty elektronicznej: 
 
 

 Dokument tożsamości: 
 
 

Telefon kontaktowy: 
 

Dodatkowe dane: 
 

Miejsce urodzenia: 
 
 

Telefon służbowy: 
 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej: 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą  
w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest możliwy w siedzibie 
Administratora lub pod adresem: inspektor@wspia.eu.* 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki, polegających na zaspokajaniu 
potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, w oparciu  
o ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.  

Podanie danych jest obowiązkowe. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości 
korzystania z jej usług. 

Dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 
1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych 
roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania z usług biblioteki, a w przypadku wystąpienia kar lub 
należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat  lub do czasu przedawnienia roszczenia albo do zakończenia postępowania 
związanego z dochodzeniem roszczenia. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych prawo będą 
przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Dane przetwarzane na podstawie zgody – do czasu 
wycofania tej zgody. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania  
z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Oświadczam, że zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki zawarte w Regulaminie są mi znane i zobowiązuję się do ich 
przestrzegania.  

Oświadczam – będąc uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej – że dane zawarte w formularzu są prawdziwe.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę WSPiA.   

 

 

Czytelnik został zapisany do Biblioteki  w dniu ………………   …………………………………………… 
      podpis Czytelnika  

 

 
*zgodnie z 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 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 


